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Pasiuna sa Programa sa
Home-Study Seminary
Ang programa sa home-study seminary gidesenyo aron sa pagtabang nimo sa
pagpalambo sa imong pagsabut sa ebanghelyo ni Jesukristo ug paggamit sa mga
pagtulun-an niini diha sa imong inadlaw nga kinabuhi pinaagi sa pagtuon sa mga
kasulatan. Alang sa imong pagtuon niining tuiga, una nimong kompletuhon ang
reading assignments gikan sa kasulatan alang niini nga kurso—sa Bag-ong
Tugon—ug dayon imong kompletuhon ang indibidwal nga mga leksyon. Kausa sa
usa ka semana makigkita ka sa imong seminary teacher aron isumiter ang imong
trabaho ug moapil sa senimana nga leksyon.

Ang seminary usa ka inadlaw nga
programa sa relihiyoso nga edukasyon.
Kinahanglang inadlaw nga buhaton
ang mainampoong pagtuon sa imong
mga kasulatan. Kinahanglan nimong
buhaton ang imong mga seminary
assignment kada adlaw, bisan og ikaw
dili motambong sa klase sa seminary
kada adlaw. Dunay 32 ka mga unit nga
kompletuhon niini nga kurso. Ang tsart
sa pagbasa sa pahina 000 nagpakita unsay imong tun-an alang sa matag unit. Ang
imong magtutudlo motabang nimo nga makasabut kanus-a ang matag unit
isumiter. Ang mga leksyon niining giya sa pagtuon molungtad og mga 30 minutos
sa pagkompleto, dugang sa imong inadlaw nga pagtuon sa kasulatan.

Kinahanglan nga ikaw dunay duha ka mga scripture study journal (o duha ka mga
notebook), lahi sa imong personal journal, diin imong isulat ang mga assignment
gikan sa mga kalihokan sa giya sa pagtuon. Matag semana ikaw makigkita sa
imong magtutudlo, kinahanglan nga imong ihatag ang scripture study journal nga
dunay nakompleto nga mga assignment gikan sa mga kalihokan sa giya sa pagtuon
nga imong nakompleto alang niana nga semana. Ang imong magtutudlo mobasa
ug motubag sa mga assignment ug mouli sa scripture study journal nganha nimo
sa sunod nga semana. Mahimo usab nga imong isulat ang imong mga tubag sa
papel ug ihatag ang mga pahina niana nga semana. Kon, iuli sa imong magtutudlo
ang mga pahina, ibutang kini og balik ngadto sa notebook.

Ang Paggamit Niini nga Manwal sa Programa sa Daily
Seminary
Kini nga manwal mahimong gamiton sa mga magtutudlo sa programa sa daily
seminary sa pagpalambo sa mga leksyon o alang sa make-up work. Hinoon, dili
kini ihatag ngadto sa kada estudyante sa daily seminary. Kon ang estudyante
kinahanglan nga mag-make-up og leksyon aron magraduhan, ang magtutudlo
mahimong mo-assign niya sa pagkompleto sa leksyon sa home-study nga
motukma sa leksyon nga wala matambungi.

ix



Paggamit sa Giya sa Pagtuon sa Estudyante sa
Home-Study

Pasiuna sa Scripture Text
Ang pasiuna naghatag og background nga impormasyon ug summary sa scripture
text alang sa matag leksyon.

Grupo sa Bersikulo ug Summary sa Sulod
Ang mga grupo sa bersikulo nagpakita sa natural nga pagkaputol diin ang
kausaban sa aksyon o hilisgutan nabutang. Ang matag usa gisundan sa mubo nga
summary sa mga hitabo o mga pagtulun-an diha sa mga bersikulo.

Mga Doktrina ug mga Baruganan
Samtang ang mga doktrina ug mga baruganan natural nga mogawas gikan sa
scripture text, kini gipabaga diha sa leksyon aron matabangan mo nga
makaila niini.

Mga Tabang sa Pagtuon
Ang mga tabang sa pagtuon naghatag og mga panabut ug nagpasabut sa mga
praktis nga makapalambo sa imong pagtuon ug pagsabut sa mga kasulatan.

Scripture Mastery
Ang matag 25 ka mga tudling sa scripture mastery nga makita sa Bag-ong Tugon
gilain-lain sa paghisgot diha sa leksyon diin kini makita, aron sa pagtabang nimo
nga molambo ang imong pagmaster niini.

Pagrekord sa mga Tubag diha sa Manwal
Usahay ikaw hangyoon sa pagsulat sa mga tubag diha sa manwal sa blangko nga
mga linya o sa usa ka tsart.

Mga Assignment sa Scripture Study Journal
Ang mga assignment sa scripture study journal kinahanglang isulat ug ihatag
ngadto sa imong magtutudlo matag semana alang sa feedback. Hunahunaa
pag-ayo ang imong mga tubag nga makatabang nimo nga dunay makahuluganong
mga kasinatian samtang ikaw magkat-on ug mogamit sa mga kamatuoran gikan sa
mga kasulatan.
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Tsart sa Pagbasa sa
Bag-ong Tugon

Numero
sa Unit

Ang Na-assign nga mga Kapitulo nga
Akong Nabasa Niini nga Semana

Mga Adlaw nga Magbasa
Ko sa mga Kasulatan

1 D L M Mi H B S

2 Mateo 1

2

3

4

5

D L M Mi H B S

3 Mateo 6

7

8

9

10

11

12

13:1–23

D L M Mi H B S

4 Mateo 3:24–58

14

15

16

17

S L M Mi H B S

5 Mateo 18

19

20

21

22

D L M Mi H B S

6 Mateo 23

Joseph Smith—Mateo 1

Mateo 25

26:1-30

D L M Mi H B S
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Numero
sa Unit

Ang Na-assign nga mga Kapitulo nga
Akong Nabasa Niini nga Semana

Mga Adlaw nga Magbasa
Ko sa mga Kasulatan

7 Mateo 26:31–75

27

28

Marcos 1

2

3

S L M Mi H B S

8 Marcos 4

5

6

7

8

9

D L M Mi H B S

9 Marcos 10

11

12

13

14

15

16

Lucas 1

2

3

4

D L M Mi H B S

10 Lucas 5

6

7

8

9

10:1–37

D L M Mi H B S

11 Lucas 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

D L M Mi H B S
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Numero
sa Unit

Ang Na-assign nga mga Kapitulo nga
Akong Nabasa Niini nga Semana

Mga Adlaw nga Magbasa
Ko sa mga Kasulatan

12 Lucas 18

19

20

21

22

23

24

Juan 1

D L M Mi H B S

13 Juan 2:

3

4

5

6

D L M Mi H B S

14 Juan 7

8

9

10

D L M Mi H B S

15 Juan 11

12

13

14

15

D L M Mi H B S

16 Juan 16

17

18

19

20

21

D L M Mi H B S

17 Mga Buhat 1

2

3

4

5

D L M Mi H B S
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Numero
sa Unit

Ang Na-assign nga mga Kapitulo nga
Akong Nabasa Niini nga Semana

Mga Adlaw nga Magbasa
Ko sa mga Kasulatan

18 Mga Buhat 6

7

8

9

10

11

12

D L M Mi H B S

19 Mga Buhat 13

14

15

16

17

18

19

D L M Mi H B S

20 Mga Buhat 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Mga Taga-Roma 1

2

3

4

5

6

7

D L M Mi H B S
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Numero
sa Unit

Ang Na-assign nga mga Kapitulo nga
Akong Nabasa Niini nga Semana

Mga Adlaw nga Magbasa
Ko sa mga Kasulatan

21 Mga Taga-Roma 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Mga Taga-Corinto 1

2

3

4

5

6

D L M Mi H B S

22 1 Mga Taga-Corinto 7

8

9

10

11

12

13

14

D L M Mi H B S

23 1 Mga Taga-Corinto 15

16

2 Mga Taga-Corinto 1

2

3

4

5

6

7

D L M Mi H B S
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Numero
sa Unit

Ang Na-assign nga mga Kapitulo nga
Akong Nabasa Niini nga Semana

Mga Adlaw nga Magbasa
Ko sa mga Kasulatan

24 2 Mga Taga-Corinto 8

9

10

11

12

13

Mga Taga-Galacia 1

2

3

4

5

6

Mga Taga-Efeso 1

S L M Mi H B S

25 MgaTaga-Efeso 2

3

4

5

6

Mga Taga-Filipos 1

2

3

4

D L M Mi H B S
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Numero
sa Unit

Ang Na-assign nga mga Kapitulo nga
Akong Nabasa Niini nga Semana

Mga Adlaw nga Magbasa
Ko sa mga Kasulatan

26 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

D L M Mi H B S

27 2 Timoteo 1

2

3

4

Tito 1

2

3

Filemon 1

Mga Hebreohanon 1

2

3

4

D L M Mi H B S

TSART SA PAGBASA

xvii



Numero
sa Unit

Ang Na-assign nga mga Kapitulo nga
Akong Nabasa Niini nga Semana

Mga Adlaw nga Magbasa
Ko sa mga Kasulatan

28 Mga Hebreohanon 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Santiago 1

D L M Mi H B S

29 Santiago 2

3

4

5

1 Pedro 1

2

3

4

5

S L M Mi H B S

30 2 Pedro 1

2

3

1 Juan 1

2

3

4

5

2 Juan 1

3 Juan 1

Judas 1

D L M Mi H B S
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Numero
sa Unit

Ang Na-assign nga mga Kapitulo nga
Akong Nabasa Niini nga Semana

Mga Adlaw nga Magbasa
Ko sa mga Kasulatan

31 Pinadayag 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

D L M Mi H B S

32 Pinadayag 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

D L M Mi H B S

TSART SA PAGBASA
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Welcome sa Bag-ong Tugon
Unsa ang Bag-ong Tugon?
Ang Bag-ong Tugon naglakip sa mga sinulat sa unang mga Apostoles ug sa unang
mga tinun-an ni Jesukristo kinsa misulat ubos sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Kini
naglakip sa upat ka mga Ebanghelyo, nga mao ang mga pagpamatuod ni Mateo,
Marcos, Lucas, ug Juan ni Jesukristo ingon nga mao ang gisaad nga Mesiyas—ang
Manluluwas ug Manunubos—ug ang nabanhaw nga Ginoo. Ang upat ka mga
Ebanghelyo nag-istorya sa mga bahin sa kinabuhi ni Jesus ug usa ka rekord sa
Iyang daghang mga pagtulun-an. Ang Bag-ong Tugon naglakip sa mga doktrina ug
mga baruganan nga gitudlo sa Manluluwas ug sa Iyang mga Apostoles aron sa
pagtabang sa uban nga makat-on unsaon sa pagbalik sa pagpuyo uban sa Dios ang
Amahan ug pag-angkon og kinabuhing dayon. Alang sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, ang Biblia nagbarug uban sa Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga
Pakigsaad, ug Perlas nga Labing Bililhon isip balaan nga kasulatan (tan-awa sa Ang
mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:8).

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mi-summarize sa importante nga mga sulod sa Bag-ong Tugon: “Ang Bag-ong
Tugon … nag-istorya sa katumanan sa karaang mga saad; naghisgot sa pagkatawo
ug pangalagad ug sa maulaong sakripisyo sa Usa nga Gisaad; nagpasabut sa
makaluwas nga mga doktrina sa iyang walay katapusang ebanghelyo; nagrekord sa
paglambo ug pagdako sa kawsa sa ebanghelyo sa tunga-tunga sa panahon;
nanagna sa kinatibuk-ang pagpalayo gikan sa pagtuo nga sa makausa gihatag
ngadto sa mga santos; nagsaad sa mahimayaong pagpahiuli sa ebanghelyo sa
katapusan mga adlaw; ug nanagna, pinaagi sa grapiko ug makahuluganong
paghulagway, sa mga panghitabo nga nag-una, atol sa, ug sa nagsunod sa
Ikaduhang Pag-anhi sa Anak sa Tawo. Ang labing importante nga katuyoan mao
ang pagsaksi ni Kristo” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 392).

Nganong Importante ang Pagtuon sa Bag-ong Tugon?
Sama sa tanang kasulatan, ang Bag-ong Tugon nagtudlo ug nagpamatuod ni
Jesukristo ug sa Iyang pagkabalaan. Si Apostol Juan namahayag nga ang iyang
katuyoan sa pagsulat sa iyang Ebanghelyo mao ang pag-awhag sa uban nga
“motuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios, ug nga sa pagtuo
makabaton kamog kinabuhi diha sa iyang ngalan” (Juan 20:31). Pinaagi sa pagtuon
sa Bag-ong Tugon, ikaw makahibalo sa talagsaong pagkatawo sa Manluluwas,
makasaksi sa Iyang mga milagro ug mga pagpang-ayo, makadungog sa talagsaong
mga kamatuoran sa Iyang ebanghelyo, ug makapuyo pag-usab sa mga adlaw sa
Iyang maulaong sakripisyo, pagkalansang sa krus, ug sa mahimayaong
pagkabanhaw. Samtang ikaw magtuon sa kinabuhi ug mga pagtulun-an sa
Manluluwas, ikaw makat-on unsaon sa pagduol ngadto Kaniya aron makadawat
og paglaum, kapasayloan, kalinaw, ug mahangturong kalipay. Ang sinsero nga
pagtuon sa Bag-ong Tugon makapalig-on sa imong pagtuo ni Jesukristo ug
makatabang nimo nga mosalig sa Iyang mga pagtulun-an ug Pag-ula.

Si Elder L. Tom Perry sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo nga
ang Bag-ong Tugon “mao ang sentro sa kasaysayan sa kasulatan, sama nga ang

xx



Manluluwas Mismo kinahanglang mao ang sentro sa atong kinabuhi.
Kinahanglang mopasalig kita sa atong kaugalingon sa pagtuon niini ug
pagbahandi niini!

“Adunay bililhon kaayong mga perlas sa kaalam nga makaplagan sa atong pagtuon
sa Bag-ong Tugon” (“Ang Igpapahulay ug ang Sakrament,” Ensign or Liahona,
Mayo 2011, 6).

Ang mosunod mao ang pipila sa bililhong mga perlas sa kamatuoran ug kaalam
nga makita sa Bag-ong Tugon:

• Si Jesukristo mao “ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi,” ug pinaagi
Kaniya ikaw makaila sa Langitnong Amahan (tan-awa sa Juan 14:6–7).

• Ang Espiritu Santo mao “ang Manlalaban, … [kinsa] magatudlo kaninyo sa
tanang butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti
kaninyo” (Juan 14:26).

• Ang mga disipulo ni Jesukristo adunay responsibilidad sa pagpahayag sa
ebanghelyo sa tibuok kalibutan (tan-awa sa Mateo 28:19).

• Ang Manluluwas nagpadayon sa paggiya sa Iyang Simbahan pinaagi sa
pagpadayag ngadto sa Iyang napili nga mga sulugoon (tan-awa sa Mga Buhat
1:2).

• Kamo ang mga kaliwat, o anak, sa Dios (tan-awa sa Mga Buhat 17:28–29).

• Tungod sa pagkabanhaw sa Manluluwas, ang tanan magmadaugon sa
kamatayon ug mabuhi pag-usab (1 Mga Taga-Corinto 15:21–26).

• Kon ikaw nakulangan og kaalam ikaw makapangayo sa Dios pinaagi sa
pag-ampo, ug Siya motubag (tan-awa sa Santiago 1:5–6).

• Ang matinud-anong mga Santos kinsa mobuntog sa dautan makadawat og
kinabuhing dayon (tan-awa sa Pinadayag 3).

Usa ka kasinatian sa kinabuhi ni Propeta Joseph Smith naghatag og ehemplo kon
sa unsa nga paagi nga ang pagtuon sa Bag-ong Tugon makaimpluwensya ug
makaapekto sa imong kinabuhi. Isip usa ka batan-on, si Joseph nakigbisog sa
kalisud sa pagpangita alang sa iyang kaugalingon kon hain sa mga simbahan ang
sakto. Miabli siya sa Biblia, ug usa ka adlaw iyang nabasahan ang tudling sa
Santiago 1:5. Unya siya misulat: “Wala pay bisan unsa nga tudling sa kasulatan nga
mituhop uban sa labaw nga gahum ngadto sa kasingkasing sa tawo kay sa nahimo
niini nga panahon ngari kanako. Kini ingon og misulod uban sa makusog nga
gahum ngadto sa matag tipik sa akong kasingkasing. Ako mipamalandong niini
pagbalik-balik” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:12).

Human makabasa ug makapamalandong niadtong mga pulong sa Bag-ong Tugon,
si Joseph nakahukom sa pagbuhat sa kamatuoran nga iyang nakat-unan ug
nangutana sa Dios, sumala sa gitudlo ni Santiago. Ang iyang desisyon misresulta sa
iyang talagsaong Unang Panan-awon. Samtang ikaw magkugi sa pagtuon sa
Bag-ong Tugon, ikaw usab mobati sa Espiritu Santo nga motandog sa imong
kasingkasing ug motabang nimo sa pag-ila sa mga paagi sa paggamit sa mga
doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo diha sa imong kinabuhi.
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Samtang ikaw mainampoong magtuon sa Bag-ong Tugon, molihok sa mga
pag-aghat sa Espiritu Santo. Pinaagi sa pagbuhat sa ingon ikaw makabig sa hingpit
ngadto sa Ginoo. Ang tinuod nga pagkakabig mahitabo samtang ikaw
magpadayon sa pagtuman sa mga doktrina nga imong nahibaloan nga tinuod ug sa
pagsunod sa mga sugo, matag adlaw, matag bulan, sa nahibilin nga mga adlaw sa
imong kinabuhi.

Mahitungod sa Bag-ong Tugon
Ang Biblia dili usa ka basahon. Koleksyon kini sa mga basahon. Ang Griyego nga
pulong diin ang pulong nga biblia nakuha, nagpasabut nga “ang mga basahon.”
“Ang Biblia sa Kristiyano adunay duha ka mga bahin, sa kasagaran nailhan nga ang
Daan ug Bag-ong Tugon” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Biblia,”
scriptures.lds.org). Ang pulong nga gihubad nga tugon mahimong hubaron nga
pakigsaad. Ang Bag-ong Tugon mao ang bag-ong pakigsaad.

Sa konteksto sa ebanghelyo, ang usa ka pakigsaad mao ang espesyal nga
kasabutan tali sa Ginoo ug sa usa ka tawo o usa ka grupo. Ang Daang Tugon, o
daang pakigsaad, mao ang balaod nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Iyang katawhan
sa karaang panahon. “Sa dihang ang Manluluwas mianhi sa tunga-tunga nga
kapanahonan, gipahiuli Niya ang ebanghelyo ngadto sa Judeo didto sa Palestina.
Tungod kay sila nahisalaag, bisan gikan sa balaod ni Moises, kini usa ka bag-o nga
pakigsaad ngadto kanila” (Bible Dictionary, “Bible”).

Ang Bag-ong Tugon kasagaran gibahin ngadto sa Mga Ebanghelyo, ang Mga Buhat
sa mga Apostoles, ang mga espistola ni Pablo, ang kinatibuk-ang mga epistola, ug
ang basahon sa Pinadayag.

1. Ang mga Ebanghelyo. Ang mga basahon ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan
gitawag og ang mga Ebanghelyo, ug ang matag usa gipangalanan sunod sa
tagsulat niini. Ang pulong ebanghelyo nagpasabut og “maayong balita.” 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
pagpangalagad sa Manluluwas taliwala sa mga Judeo. Ang tanang upat ka mga
Ebanghelyo nagtudlo ug nagpamatuod nga si Jesukristo mao ang anak sa Dios
ug ang Manluluwas sa kalibutan. “Ang mga rekord sa Mateo, Marcos, ug Lucas
nagpresentar og susama nga koleksyon sa mga materyal ug dunay ubay-ubay
nga han-ay sa mga pulong nga komon, ingon man usab susama nga
importanting mga punto, ug sa ingon usahay gitawag og ‘Synoptic Gospels’
(nagpasabut nga ‘susama’). Bisan pa, ang matag usa talagsaon ug dunay
daghang detalye nga wala sa uban. Ang rekord ni Juan medyo lahi gikan sa
laing tulo sa bokabularyo, han-ay sa mga pulong, ug pagpresentar sa mga
hitabo” (Bible Dictionary, “Gospels”).

2. Ang mga Buhat sa mga Apostoles. Ang Mga Buhat sa mga Apostoles gisulat
ni Lucas, ug maoy iyang asoy sa pagtubo sa Simbahan ubos sa direksyon ni
Pedro ug sa ubang mga Apostoles (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Mga Buhat sa mga Apostoles”).

3. Mga Espistola ni Pablo. Ang mga epistola, o mga sulat, ni Pablo ginganlan
alang sa branch sa Simbahan o sa indibidwal o grupo diin ang sulat gisulat. Ang
mga epistola ni Pablo gihan-ay “pinaagi sa gitas-on, sa nagkamubo nga han-ay
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gikan sa pinakataas (Mga Taga-Roma) ngadto sa pinakamubo (Filemon). Mao
kini ang han-ay gawas sa sulat ngadto sa Mga Hebreohanon, nga gibutang sa
katapusan tungod kay dunay mikwestyon kon si Pablo o dili ang nagsulat niini”
(Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).

4. Ang kinatibuk-ang mga sulat. Ang mga basahon ni Santiago ngadto ni Judas
sa kasagaran gitawag nga kinatibuk-ang mga epistola tungod kay, gawas sa
2 ug 3 Juan, wala kini gitumong sa piho nga tawo o branch sa Simbahan. Sila
ginganlan tungod sa ilang mga tagsulat. (Tan-awa sa Bible Dictionary, “General
Epistles.”)

5. Ang basahon sa Pinadayag. Ang basahon sa Pinadayag (usahay gipasabut isip
ang Apokalipsis) gisulat ni Apostol Juan, kinsa misulat usab sa Ebanghelyo ug
sa mga epistola nga nagdala sa iyang pangalan. Ang asoy ni Juan sa usa ka
pinadayag nga iyang nadawat gikan sa Ginoo. (Tan-awa sa Bible Dictionary,
“Revelation of John.”)

Ang Hubad ni Joseph Smith ug Joseph Smith–Mateo
Ang Ginoo misugo ni Propeta Joseph Smith sa paghubad, o pag-usab, sa King
James Version sa Biblia. Ang Hubad ni Joseph Smith (usahay gimubo og HJS) dili
hubad sa Biblia gikan sa usa ka pinulongan ngadto sa lain. Hinoon, naglakip kini sa
mga kausaban nga gidasig sa Ginoo nga himoon sa Propeta ngadto sa teksto
sa Biblia.

Nagsugod si Joseph Smith sa iyang paghubad niadtong Hunyo 1830 ug
nakompleto kini niadtong Hulyo 1833, bisan og siya nagpadayon sa paghimo og
mga kausaban sa manuskrito hangtud sa hapit na siya mamatay niadtong 1844
(tan-awa sa Bible Dictionary, “Joseph Smith Translation”). Samtang ang mga bahin
sa hubad ni Propeta Joseph Smith gimantala sa buhi pa siya, ang iyang nakompleto
nga dinasig nga hubad sa Biblia unang gimantala niadtong 1867 pinaagi sa
Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (nailhan nga Community
of Christ). Sukad niadtong 1979 ang Latter-day Saint edition sa King James Version
sa Biblia sa Iningles adunay gatusan sa importante nga mga tudling sa doktrina
gikan sa Hubad ni Joseph Smith diha sa mga footnotes ug appendix. (Tan-awa sa
Robert J. Matthews, “Joseph Smith’s Efforts to Publish His Bible ‘Translation,’”
Ensign, Ene. 1983, 57–64; Bible Dictionary, “Hubad ni Joseph Smith.”) Sukad
niadtong 2009 ang Latter-day Saint edition sa Biblia sa Spanish, ang Reina-Valera
nga bersyon, naglakip usab sa mga tudling diha sa footnotes ug appendix.
Niadtong 2015 ang Latter-day Saint edition sa Biblia gimantala sa Portuguese.

Ang Joseph Smith—Mateo, diha sa Perlas nga Labing Bililhon, kinuha gikan sa
Hubad ni Joseph Smith (Hubad ni Joseph Smith, Mateo 23:39–24:56). Dinasig kini
nga hubad sa Mateo 23:39–24:55.

Ang Hubad ni Joseph Smith nakatampo sa atong pagsabut sa Bag-ong Tugon
pinaagi sa pagpahiuli sa pipila ka yano ug bililhong mga kamatuoran nga nawala
gikan sa Biblia (tan-awa sa 1 Nephi 13:20–41) ug pagdugang sa komentaryo ug
pagpatin-aw sa Ginoo.
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Kronolohiya sa
Bag-ong Tugon
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Pasiuna sa
Scripture Mastery
Ang Seminaries and Institutes of Religion mipili og 25 ka mga tudling sa scripture
mastery alang sa matag usa sa upat ka mga kurso sa pagtuon sa seminary. Kining
100 ka mga tudling naghatag og importante nga pundasyon sa kasulatan alang sa
pagsabut ug pagpakigbahin sa ebanghelyo ug sa paglig-on sa pagtuo.

Ikaw giawhag sa pagpalambo og mastery niini nga mga tudling. Ang pagmaster sa
mga tudling sa kasulatan naglakip sa mosunod:

• Pagpangita sa mga bersikulo pinaagi sa pagkahibalo sa may kalabutan nga mga
pakisayran sa kasulatan

• Pagsabut sa kinatibuk-ang kahulugan ug sa sulod sa mga tudling sa kasulatan

• Paggamit sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo diha sa
mga tudling sa kasulatan

• Pagmemorya sa mga tudling

Niini nga giya sa pagtuon imong tun-an ang matag usa sa 25 ka tudling sa
scripture mastery inig gawas niini diha sa kurso sa pagtuon sa Bag-ong Tugon. Ang
pagmaster sa mga tudling sa kasulatan magkinahanglan sa imong paningkamot.
Ang kanunay ug pagbalik-balik sa pagkat-on sa scripture mastery makatabang
nimo nga mabutang ang mga kamatuoran sa imong long-term memory alang sa
umaabut nga paggamit. Mahimong mohukom ka sa paggahin og pipila ka mga
minuto matag adlaw sa pagribyu sa mga tudling sa scripture mastery. Pangita og
mga oportunidad sa paggamit niini samtang ikaw mopasabut sa sukaranang mga
doktrina sa ebanghelyo ngadto sa uban.
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100 ka mga Tudling sa
Scripture Mastery
Ang mosunod mao ang lista sa tanang 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 Mateo 28:19–20 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 Ether12:6 D&P 89:18–21
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Mormon
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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

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 mao ang listahan sa Sukaranang mga Doktrina sa ebanghelyo:

• Dios nga Kapangulohan

• Plano sa kaluwasan

• Pag-ula ni Jesukristo

• Dispensasyon, apostasiya, ug pagpahiuli

• Mga propeta ug pagpadayag

• Ang priesthood ug ang mga yawe sa priesthood

• Mga ordinansa ug mga pakigsaad

• Kaminyoon ug pamilya

• Mga kasugoan

Samtang ikaw magtuon sa mga kasulatan, tinguhaa ang pag-ila, pagsabut, pagtuo,
pagpasabut, ug paggamit niining sukaranang mga doktrina sa ebanghelyo. Ang
pagbuhat sa ingon makatabang nimo sa paglig-on sa imong pagpamatuod ug
pagdugang sa imong pagpasalamat sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Ang
pagkat-on sa Sukaranang mga Doktrina makatabang usab nimo nga mas
makaandam sa pagsunod sa ebanghelyo ug sa pagtudlo niining importante nga
mga kamatuoran ngadto sa uban. Ubang importante nga mga doktrina sa
ebanghelyo ipasabut usab niini nga manwal, bisan og kini wala malista sa
Sukaranang mga Doktrina.
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Sukaranang mga Doktrina
Ang Sukaranang mga Doktrina kinahanglang i-highlight sa mga klase sa seminary
ug institute. Ang mga magtutudlo kinahanglang motabang sa mga estudyante sa
pag-ila, pagsabut, pagtuo, pagpasabut, ug paggamit niining sukaranang mga
doktrina sa ebanghelyo. Ang pagbuhat sa ingon makatabang sa mga estudyante sa
paglig-on sa ilang pagpamatuod ug pagdugang sa ilang pagpasalamat sa gipahiuli
nga ebanghelyo ni Jesukristo. Ang pagtuon niini nga mga doktrina makatabang
usab sa mga estudyante nga mas makaandam sa pagtudlo niining importante nga
mga kamatuoran ngadto sa uban.

Kadaghanan sa 100 ka mga scripture mastery passage sa Seminaries and Institutes
of Religion gipili aron sa pagsuporta sa mga estudyante sa pagsabut sa Sukaranang
mga Doktrina. Ang kadaghanan sa mga scripture reference nga gilista niini nga
dokumento nagpasabut sa mga tudling sa scripture mastery. Giapil kini aron sa
pagpakita kon sa unsang paagi kini dunay 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 ang 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 ang
Amahan sa atong mga espiritu (tan-awa sa Mga Hebreohanon 12:9). Siya hingpit,
aduna sa tanang gahum, ug nakahibalo sa tanang mga butang. Siya usab Dios sa
hingpit nga kalooy, mabination, ug gugma nga putli.

Jesukristo
Si Jesukristo mao ang Unang Natawo sa Amahan sa espiritu ug ang Bugtong Anak
sa Amahan diha sa unod. Siya ang 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 mga tawo (tan-awa sa Alma 7:11–13). Ang Iyang
kinabuhi mao ang hingpit nga ehemplo kon sa unsang paagi magpuyo ang
katawhan (tan-awa sa Juan 14:6; 3 Nephi 12:48). Siya ang unang tawo niini nga
yuta nga nabanhaw (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:20–22). Mobalik Siya
pag-usab sa gahum ug himaya ug mohari sa yuta panahon sa Milenyum.

Ang tanang mga pag-ampo, mga panalangin, ug mga ordinansa sa priesthood
kinahanglang pagahimoon pinaagi sa pangalan 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
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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 sa 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 importante nga 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. 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 nga Wala pa dinhi sa Yuta
Sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta, nagpuyo kita sa presensya sa atong
Langitnong Amahan isip usa sa 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. Niana nga
konseho, ang Langitnong Amahan mipresentar sa Iyang plano ug ang premortal
nga si Jesukristo nakigsaad nga mahimong Manluluwas.

Gigamit nato 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 anak nga espiritu sa Dios, mirebelde batok sa plano. Nahimo
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 mga kasulatan: Jeremias 1:4–5
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Ang Paglalang
Si Jesukristo milalang sa langit ug yuta ubos sa direksyon sa 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 nato
sa kaugalingon Niyang panagway. Ang tanan nga mga tawo—lalaki ug
babaye—gilalang diha sa hitsura 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 si Eva
milapas sa sugo sa Dios, sila gipapahawa gikan sa Iyang presensya ug nahimo nga
mortal. Ang kalapasan nila ni Adan ug Eva ug ang misangpot nga mga kausaban,
naglakip sa espirituhanon ug pisikal nga kamatayon, gitawag og ang 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 gisalikway gikan sa
presensya sa Ginoo ug ubos na sa pisikal nga kamatayon. Gisulayan usab kita
pinaagi sa mga kalisdanan sa kinabuhi ug sa mga tintasyon 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 sa pagkat-on ug
paglambo.

Mortal nga Kinabuhi
Ang mortal nga kinabuhi mao ang panahon sa pagkat-on diin kita makaandam
alang sa kinabuhing dayon ug momatuod sa atong mga kaugalingon nga kita
mogamit sa atong kabubut-on sa pagbuhat sa tanan nga gisugo sa Ginoo kanato.
Sa panahon niining mortal nga kinabuhi, kinahanglan nga kita mohigugma ug
moserbisyo sa uban (tan-awa sa Mosiah 2:17; Moroni 7:45, 47–48).

Dinhi sa pagka-mortal, ang atong espiritu gihiusa 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
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importante nga bahin sa plano sa kaluwasan ug kinahanglang tahuron isip 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 mga matarung pagadawaton
ngadto sa kahimtang sa kalipay, diin gitawag og paraiso. Daghan sa matinud-anon
magpadayon sa pagsangyaw 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 o niadtong
kinsa dili masulundon dinhi sa pagkamortal. Dinhi, 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 sa atong espiritu uban sa nahingpit nga
pisikal nga lawas sa unod ug mga bukog (tan-awa sa (tan-awa sa Lucas 24:36–39).
Human sa pagkabanhaw, ang espiritu ug ang lawas dili na gayud magbulag ug kita
mahimong imortal. Ang tanang 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 mahangturon nga 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, nga si Jesukristo (tan-awa sa D&P 131:1–4).

Ang ikaduha sa tulo ka gingharian sa himaya mao ang terrestrial nga gingharian.
Kadtong ania niini nga gingharian mao ang dungganan 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 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
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3. Ang Pag-ula ni Jesukristo
Sa 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 ibabaw 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 nahimo tungod sa maulaong sakripisyo sa Manluluwas, ang
tanang mga tawo mabanhaw ug makadawat og pagkaimortal. Ang Pag-ula ni
Jesukristo nakapaposible usab nato nga makadawat og kinabuhing dayon (tan-awa
sa Moroni 7:41). Aron makadawat niini nga gasa, kinahanglan nga kita mosunod sa
ebanghelyo ni Jesukristo, nga naglakip sa pagbaton og hugot nga pagtuo Kaniya, sa
paghinulsol sa atong mga sala, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo,
ug paglahutay sa matinud-anon nga paagi hangtud sa katapusan (tan-awa sa Juan
3:5).

Isip kabahin sa Iyang Pag-ula, si Jesukristo wala lamang mag-antus sa atong mga
sala apan miangkon sa Iyang kaugalingon sa mga sakit, mga balatian, ug mga
kahuyang sa tanang mga tawo (tan-awa sa Alma 7:11–13). Nakasabut Siya sa atong
pag-antus tungod kay nakasinati Siya niini. Ang Iyang grasya, o ang gahum,
makapalig-on nato sa pagsagubang sa mga kalisud ug makahimo sa mga
buluhaton nga dili nato mahimo sa atong kaugalingon (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 usa ka “paglaum 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.

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 uyon-uyon lang nga pagtuo, ang hugot nga pagtuo makita sa
paagi 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 usab ang ubang
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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 mga kalisud, ug pagbuntog sa tintasyon
(tan-awa sa 2 Nephi 31:19–20). Ang Ginoo mohimo og gamhanan nga mga
milagro sa atong kinabuhi sumala sa atong hugot nga pagtuo.

Pinaagi sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo, ang usa ka tawo 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
pagpaduol 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 usab sa pagbati og kasubo tungod sa pagbuhat og sala,
pagkumpisal ngadto sa Langitnong Amahan ug ngadto sa uban kon
gikinahanglan, pagbiya sa mga sala, pagpaningkamot sa pagpahiuli kutob sa
mahimo sa tanan nga nadaot tungod sa sala, ug pagpuyo og kinabuhi sa pagsunod
sa mga sugo sa Dios (tan-awa sa DP 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 tagal sa panahon sa dihang ang Ginoo mipadayag sa
Iyang mga doktrina, mga ordinansa, ug sa priesthood. Usa kini ka panahon diin
ang Ginoo adunay labing minos usa ka tinugutan nga sulugoon sa ibabaw sa yuta
kinsa naghupot sa balaan nga priesthood ug kinsa adunay balaan nga sugo sa
pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagpangalagad sa mga ordinansa niini. Karon
nagpuyo kita sa katapusan nga dispensasyon—ang dispensasyon sa kahingpitan sa
mga panahon, nga nagsugod sa pagpadayag sa ebanghelyo ngadto ni
Joseph Smith.

Ang nangagi nga mga dispensasyon nailhan uban nila 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.
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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 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 nausab ug ang wala tuguti 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
buhing mga propeta. Daghang mga simbahan ang 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 tinuod nga kahibalo 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 sa Dios pag-usab 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 panahon sa unsay gitawag nga Reformation. Misulay sila sa pagpabalik
sa relihiyoso nga doktrina, mga praktis, ug organisasyon subay sa paagi nga
gi-establisar sa Manluluwas. Bisan pa niana, sila, walay priesthood ni 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 hitabo sa Pagpahiuli mao ang paghubad sa Basahon ni
Mormon, ang pagpahiuli sa 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 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.
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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, nanagna sila sa umaabut nga mga hitabo (tan-awa sa D&P 1:37–38).
Daghang mga pagtulun-an sa mga propeta makita diha sa mga kasulatan. Samtang
magtuon kita sa mga pulong sa mga propeta, makat-on kita sa kamatuoran ug
makadawat og giya (tan-awa sa 2 Nephi 32:3).

Kita mopaluyo sa Presidente sa Simbahan isip propeta, manalagna, ug tigpadayag
ug ang bugtong tawo sa yuta kinsa nakadawat og pagpadayag sa paggiya sa tibuok
Simbahan. Kita mopaluyo usab sa mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug
mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, mga
manalagna, ug mga tigpadayag.

Ang pagpadayag usa ka komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa Iyang mga anak.
Ang Ginoo mopadayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa Simbahan, namulong Siya
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 ulahing adlaw nga mga propeta. Ang
Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
mao ang propeta sa Dios sa yuta karon.

Ang mga indibidwal makadawat og pagpadayag aron sa pagtabang nila sa ilang
mga panginahanglan, mga responsibilidad, ug mga pangutana ug sa pagtabang sa
paglig-on sa ilang mga pagpamatuod. Kadaghanan sa mga pagpadayag ngadto sa
mga lider ug sa mga miyembro sa Simbahan moabut pinaagi sa mga impresyon ug
mga hunahuna gikan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mosulti sa atong mga
hunahuna ug mga kasingkasing pinaagi sa hinagawhaw, hinay nga tingog (tan-awa
sa D&P 8:2–3). Ang pagpadayag moabut usab pinaagi sa mga panan-awon, mga
damgo, ug mga pagbisita sa mga anghel.

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 ang 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 sa 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 ngadto 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
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(tan-awa sa Mateo 16:15–19). Pinaagi niini nga mga yawe, ang mga tighupot sa
priesthood adunay awtoridad sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagdumala 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,
aduna silay katungod 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, sunod sa Kapunongan sa Anak sa Dios”
(D&P 107:3). Sa wala madugay kini nailhan nga Melchizedek Priesthood,
ginganlan sunod sa usa ka bantugang halangdon nga 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

7. Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad
Mga Ordinansa
Sa Ang 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 nga dumalaon sa tawo nga adunay katungod. Ang
bunyag gikinahanglan alang sa indibidwal nga mahimong miyembro sa Simbahan
ug sa pagsulod sa celestial nga gingharian (tan-awa sa Juan 3:5).
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Ang pulong bunyag nagagikan sa pulong nga Griyego nga nagpasabut pagtuslob o
pagpaunlod. Ang pagpaunlod simbolo sa kamatayon sa makasasala nga kinabuhi
sa usa ka tawo ug ang 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
ug 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), ug 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. Sa templo, kining makaluwas
nga mga ordinansa mapahigayon usab alang sa mga patay sa pagpuli (vicarious)
nga paagi. Ang pagpuli (vicarious) nga mga ordinansa mahimong epektibo lamang
kon ang namatay nga mga tawo modawat niini didto sa kalibutan sa espiritu ug
motahud sa may kalabutan nga mga pakigsaad.

Ubang mga ordinansa, sama sa pagpangalagad ngadto sa masakiton ug sa
paghatag og ngalan 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 uyon sa pagbuhat
unsay Iyang gisugo nato nga buhaton; dayon ang Dios misaad nato og piho nga
mga panalangin alang sa atong pagkamasulundon (tan-awa sa D&P 82:10).

Ang 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 lalaki ug sa babaye gi-orden sa Dios, ug ang pamilya
mahinungdanon sa Iyang plano sa kaluwasan ug sa atong kalipay. Ang kalipay diha
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sa kinabuhi sa pamilya labaw nga makab-ot kon gipasikad diha sa mga
pagtulun-an ni Ginoong Jesukristo.

Ang sagrado nga mga gahum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki ug
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 sa paghigugma
ug pagkamatarung, ug sa pagsangkap alang sa ilang pisikal ug espirituhanon nga
mga panginahanglan sa ilang mga anak.

Ang bana ug asawa adunay ligdong nga kapangakohan sa paghigugma ug
pag-amuma alang sa usag usa. Ang mga amahan mao ang 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. (Gikutlo gikan sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa
Kalibutan,” Ensign, Nob. 2010, 129; tan-awa usab sa LDS.org/topics/
family-proclamation.)

May kalabutan nga mga pakisayran: Genesis 2:24; Salmo 127:3; Malaquias 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).

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 Siya mipahayag niini pag-usab diha sa mga pagpadayag sa ulahing mga adlaw.

Ang ubang mga sugo naglakip sa pag-ampo kada adlaw (tan-awa sa 2 Nephi
32:8–9), pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa uban (tan-awa sa Mateo 28:19–20),
pagtuman sa balaod sa kaputli (tan-awa sa D&P 46:33), pagbayad sa hingpit nga
ikapulo (tan-awa sa Malaquias 3:8–10), pagpuasa (tan-awa sa Isaiah 58:6–7),
pagpasaylo sa uban (tan-awa sa D&P 64:9–11), pagbaton og espiritu sa pasalamat
(tan-awa sa D&P 78:19), ug pagsunod sa Pulong sa Kaalam (tan-awa sa D&P
89:18–21).
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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; o tan-awa sa Matinud-anon sa Tinuohan: Usa ka
Pakisayran sa Ebanghelyo (2004).
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UNIT 1: DAY 1

Ang Plano sa Kaluwasan
Pasiuna
Si Presidente Boyd K. Packer, Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles mipasabut sa kaimportante sa mubo nga kinatibuk-ang pagpasabut sa
plano sa kaluwasan sa sinugdanan sa matag tuig sa seminary:

“Usa ka kinatibuk-ang pagpasabut sa ‘plano sa kalipay’ … , kon hisgutan kini sa
pagsugod pa lang ug balikan sa panagsa, dako kaayo og bili ngadto sa … imong
mga estudyante. …

“Ang mga batan-on matingala ‘ngano?’—Ngano nga kita gisugo sa pagbuhat sa
pipila ka mga butang, ug ngano nga kita gisugo sa dili pagbuhat sa ubang mga
butang? Ang kahibalo sa plano sa kalipay, bisan anaa sa outline nga porma,

makapahunahuna sa batan-ong mga hunahuna og ‘ngano’” (“The Great Plan of Happiness,” in
Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational System manual, 2004], 69–70,
LDS.org; tan-awa sa Alma 12:32).

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

Ang tahas ni Jesukristo sa Kinabuhi nga Wala Dinhi
sa Yuta
Unsaon nimo sa pagtubag kon dunay mangutana nimo nganong si Jesukristo
importante diha nimo?

Sa leksyon karon imong makat-unan ang mahitungod sa tahas ni Jesukristo sa
plano sa Langitnong Amahan sa kaluwasan. Samtang ikaw magtuon, pangitaa ang
mga kamatuoran nga makatabang nimo sa pagpalig-on sa imong hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo.

1. Drowinga ang mosunod nga tsart sa imong scripture study journal.
Imong isulat ang mga doktrina sa imong tsart samtang magtuon ka

niini nga leksyon.

Si Jesukristo Mao ang Sentro sa Plano sa Langitnong Amahan

Kinabuhi sa Wala pa Dinhi sa Yuta Mortal nga Kinabuhi Kinabuhi Human dinhi sa Yuta

Ang plano sa Langitnong Amahan sa atong kaluwasan naglangkob sa tulo ka mga
bahin: ang atong kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, nga nag-una sa atong pisikal
nga pagkatawo; ang atong mortal nga kinabuhi; ug ang atong kinabuhi human
dinhi sa yuta.
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Basaha ang mosunod nga pamahayag, ug markahi ang mga pulong nga
naghulagway sa mga limitasyon nga atong nasinati sa atong kinabuhi nga wala pa
dinhi sa yuta:

“Kita nagpuyo isip espiritu nga mga anak sa atong Amahan sa Langit sa wala pa kita matawo
dinhi sa yuta [tan-awa sa Mga Buhat 17:28–29; Abraham 3:22–26]. Hinoon, kita dili sama sa
atong Langitnong Amahan, ni kita mahisama Kaniya ug makatagamtam sa tanang mga
panalangin nga Iyang natagamtaman nga wala ang kasinatian sa pagpakabuhi sa pagka-mortal
uban sa pisikal nga lawas.

“Ang tibuok katuyoan sa Dios—Ang iyang buhat ug Iyang himaya—mao nga ang matag usa
nato makatagamtam sa Iyang tanang mga panalangin [tan-awa sa Moises 1:39]. Mihatag Siya
og hingpit nga plano aron matuman ang 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], 56–57).

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. Siya nailhan nga Satanas.

Basaha ang Moises 4:1–3, nga mangita sa unsay gibungat ni Satanas ngadto sa
Langitnong Amahan.

Unsay gibungat ni Satanas sa Langitnong Amahan? ____________________

Sa Moises 4:2 atong nahibaloan nga si Jesukristo mao ang gipili gikan sa
sinugdanan sa pagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan. Sa imong tsart, sa
kolum sa “Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa Yuta” isulat ang mosunod nga doktrina
nga atong nakat-unan gikan niini nga tudling: Si Jesukristo gipili didto sa
kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta nga mahimong Manunubos sa katawhan.

Human mapili si Jesukristo nga mohimo sa plano sa Langitnong Amahan sa
kaluwasan, usa ka yuta kinahanglan nga buhaton diin kita makaangkon og pisikal
nga lawas ug makaangkon og kasinatian.

Basaha ang Mga Hebreohanon 1:1–2, nga mangita sa tahas ni Jesukristo sa
paglalang sa yuta.

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan ang mosunod nga doktrina:
Ubos sa direksyon sa Langitnong Amahan, si Jesukristo milalang niini nga
yuta. Isulat kini nga doktrina sa kolum sa “Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa Yuta” sa
imong tsart sa scripture study journal.
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2. Hunahunaa ang
katahum sa yuta ug sa

mga higayon kanus-a ug sa mga
dapit nga kamo tinud-anay nga
nagpasalamat niini. Sa imong
scripture study journal, tubaga ang
mosunod:

a. Ihulagway ang panahon sa
dihang kamo nakapasalamat sa
katahum sa yuta.

b. Sa unsang paagi nga ang pagkasayud nga si Jesukristo ang milalang niini
nga yuta makaapekto sa imong mga pagbati mahitungod Kaniya?

Ang tahas ni Jesukristo sa Mortal nga Kinabuhi
Sa atong pag-anhi sa yuta ug pag-angkon og pisikal nga lawas, atong nasinati ang
ubang mga babag nga makapugong nato nga mahimong sama sa Langitnong
Amahan ug pagbalik ngadto sa Iyang presensya. Duha sa mga babag mao ang
pisikal nga kamatayon ug espirituhanon nga kamatayon? Ang pisikal nga
kamatayon mao ang pagkabulag sa lawas ug sa espiritu, ug ang espirituhanon nga
kamatayon mao ang pagkabulag gikan sa Dios. Basaha ang mosunod nga
pamahayag, ug markahi ang mga pulong nga naghulagway sa duha ka mga babag
nga atong masinati sa atong mortal nga kinabuhi:

“Sa pagkamortal kita nagpuyo diin kita ubos sa pisikal ug espirituhanon nga kamatayon. Ang
Dios adunay perpekto, mahimayaon, imortal nga lawas sa unod ug mga bukog. Aron mahimong
sama sa Dios ug mobalik ngadto sa Iyang presensya, kita usab kinahanglang dunay perpekto,
imortal nga lawas sa unod ug bukog. Hinoon, tungod sa Pagkapukan ni Adan ug ni Eva, ang
matag tawo dinhi sa yuta dunay dili perpekto, mortal nga lawas ug sa katapusan mamatay. Kon
dili pa tungod sa Manluluwas nga si Jesukristo, ang kamatayon mao unta ang katapusan sa
tanang paglaum sa umaabut nga kinabuhi uban sa Langitnong Amahan.

“Apil sa pisikal nga kamatayon, ang sala usa ka dakong babag nga maoy makapugong nato nga
mahisama sa atong Amahan sa langit ug mobalik ngadto sa Iyang presensya. Sa atong mortal
nga kahimtang sa kasagaran matintal ta, mosupak sa mga sugo sa Dios, ug makasala. … Bisan
og usahay makita kini nga lahi, ang sala kanunayng mosangput sa pagkadili malipayon. Ang
sala maoy makaingon nga mobati nga sad-an ug maulaw. Tungod sa atong mga sala, dili kita
makahimo sa pagbalik aron mopuyo uban sa Langitnong Amahan gawas kon kita mapasaylo ug
mahugasan.

“… Sama sa pisikal nga kamatayon, dili kita makabuntog sa mga epekto sa sala nga kita-kita ra.
Wala kitay mahimo kon wala ang Pag-ula ni Jesukristo” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, 59).

Sa wala pa matawo si Jesus sa yuta, human makahibalo si Jose nga si Maria
nagpaabut nga manganak, usa ka anghel ang mibisita kaniya sa usa ka damgo.
Basaha ang Mateo 1:21, nga mangita kon unsay gisulti sa anghel ngadto ni Jose.

Gikan sa gisulti sa anghel nga buhaton ni Jesus, atong nahibaloan nga si
Jesukristo mianhi aron sa pagluwas nato gikan sa atong mga sala. Isulat kini
nga doktrina sa kolum sa “Mortal nga Kinabuhi” sa imong tsart.
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Ang Pag-ula ni Jesukristo

Mahimo kitang maluwas gikan sa atong mga sala tungod sa Pag-ula ni Jesukristo.
Ang Pag-ula naglakip sa pag-antus, kamatayon ug Pagkabanhaw ni Jesukristo.

3. Tubaga ang mosunod
nga mga pangutana

diha sa imong scripture study
journal.

a. Unsay kinahanglan natong
buhaton aron maluwas gikan sa
atong mga sala pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo?

b. Sumala sa Mga Buhat 2:32, unsay angay pa gayud natong buhaton?

Ang tahas ni Jesukristo sa Kinabuhi nga Human na Dinhi
sa Yuta
Nawad-an ba kamo og minahal nga sakop sa pamilya o higala tungod sa
kamatayon?

Tungod sa atong kahibalo sa plano sa atong Langitnong Amahan sa kaluwasan,
nasayud kita nga sa kamatayon ang mga espiritu sa tanang mga tawo mosulod sa
kalibutan sa espiritu.

Basaha ang 1 Pedro 3:18–20 ug 1 Pedro 4:6, nga mangita sa unsay gibuhat ni Jesus
human dayon sa iyang kamatayon.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 138:18–19, 30–32, nga mangita sa unsay
gibuhat ni Jesukristo aron masangyaw ang ebanghelyo ngadto sa tanan didto sa
kalibutan sa espiritu. (Doktrina ug mga Pakigsaad 138 usa ka pagpadayag
mahitungod sa kalibutan sa espiritu nga nadawat ni Presidente Joseph F. Smith
samtang siya namalandong sa pagbisita sa Manluluwas sa mga espiritu sa mga
patay samtang ang Iyang lawas diha sa lubnganan.)

I-summarize unsay gibuhat ni Jesukristo aron masangyaw ang ebanghelyo ngadto
sa tanan didto sa kalibutan sa espiritu: ____________________

Ang Manluluwas nabanhaw sa ikatulong adlaw human sa Iyang kamatayon
(tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:4). Kon ang tawo mabanhaw, ang iyang
espiritu ug pisikal nga lawas maghiusa, dili na gayud magkabulag pag-usab
(tan-awa sa D&P 138:17).
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Ang nabanhaw nga Ginoo

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto
15:20–22, nga mangita kon sa unsa nga
paagi nga ang Pagkabanhaw ni
Jesukristo makaapekto sa matag
usa kanato.

Sa imong tsart, sa kolum sa “Kinabuhi
nga Human Dinhi sa Yuta” isulat ang
mosunod nga doktrina: Tungod sa
Pagkabanhaw ni Jesukristo, ang
tanang mga tawo mabanhaw.

Basaha ang Pinadayag 20:12, mangita
kon unsay mahitabo sa matag usa
kanato human kita mabanhaw.

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 Kasulatan, “Basahon sa Kinabuhi”). 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; D&P 137:9).

Basaha ang Juan 5:22, nga mangita kon kinsa ang mohukom nato. (Mahimo
nimong isulat ang Juan 5:22 sa margin sa imong kasulatan duol sa Pinadayag
20:12.)

Sa imong tsart, sa kolum sa “Kinabuhi nga Human Dinhi sa Yuta” isulat ang
mosunod nga doktrina: Si Jesukristo mohukom sa tanang mga tawo.

Ang katuyoan gayud sa plano sa Langitnong Amahan mao ang paghatag sa tanan
Niyang mga anak 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. Hunahunaa
ang imong pamilya karon ug ang pamilya nga imong gilauman sa umaabut.

4. Sa imong scripture study journal, isulat ang ngano nga importante
nimo nga makapuyo uban sa Langitnong Amahan ug sa mga sakop

sa pamilya sa kahangturan.

Basaha ang Juan 3:5, 16–17, mangita kon unsay angay buhaton sa matag usa nato
aron makadawat og kinabuhing dayon (o walay katapusang) kinabuhi.

Sa pagtuo sa Bugtong Anak nagpasabut sa paggamit sa hugot nga pagtuo diha
kang Jesukristo ug magpuyo sumala sa Iyang ebanghelyo.

Sa imong tsart, sa kolum sa “Kinabuhi nga Human Dinhi sa Yuta” isulat ang
mosunod nga doktrina: Kon atong gamiton ang hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo ug magpuyo sumala sa Iyang ebanghelyo, nan kita makadawat og
kinabuhing dayon.
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5. Hunahuna pag-usab ang pangutana sa sinugdanan sa leksyon:
“Unsaon nimo sa pagtubag kon dunay mangutana nimo nganong

si Jesukristo importante diha nimo?” Sa imong scripture study journal, isulat
ang imong tubag niini nga pangutana base sa unsay imong nakat-unan ug
gibati panahon sa imong pagtuon karon.

Ikonsiderar ang paggamit sa tsart nga imong gibuhat diha sa imong scripture study
journal sa pagtudlo sa imong pamilya o sa uban mahitungod sa tahas ni Jesukristo
sa plano sa Langitnong Amahan sa kaluwasan.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa assignment karon diha sa imong
scripture study journal.

Ako nakatuon sa leksyon sa “Ang Plano sa Kaluwasan” ug nakompleto kini sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 1: DAY 2

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 nimo nga makasabut sa
kada usa niini nga mga tahas aron ikaw magmalampuson sa imong paningkamot
sa pagkat-on. Kinahanglan nga imong ribyuhon kanunay ang mga baruganan niini
nga leksyon sa paghinumdom sa imong kaugalingon nga responsibilidad sa
pagkat-on sa ebanghelyo.

Ang mga Tahas sa Espiritu Santo, sa Magtutudlo, ug sa
Tigkat-on sa Pagkat-on sa Ebanghelyo

Pag-ampo sa Dili pa Ikaw Magtuon
Sinsero nga pag-ampo makatabang sa pagpahaum sa atong kabubut-on sa kabubut-on sa Dios.
Magdapit kini sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Anara ang pag-ampo sa dili pa ka magtuon sa
kasulatan ug sa mga leksyon niini nga kurso sa seminary.

Ikonsiderar ang mosunod nga senaryo:

Usa ka batan-ong babaye mibati nga nadasig ug nabayaw samtang nagtuon siya sa
iyang mga leksyon sa home study seminary. Iyang gibati ang impluwensya sa
Espiritu Santo. Mapasalamaton siya sa mga butang nga iyang nakat-unan ug
namalandong og mga paagi sa paggamit niini sa iyang kinabuhi. Laing batan-ong
babaye ang nakakompleto sa pareha nga leksyon, pero laayan siya pirme ug mobati
nga wala siyay nakat-unan.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal: Unsa ang posible nga mga rason ngano nga kining

duha ka batan-ong babaye dunay lahi nga mga kasinatian samtang
nagkompleto sa pareha nga mga leksyon sa seminary?

Samtang ikaw magtuon sa leksyon karon, pangitaa ang mga doktrina ug mga
baruganan nga makatabang nimo sa pagtuman sa imong tahas isip tigkat-on sa
seminary ug makapalig-on nimo sa imong pagpamatuod sa ebanghelyo ni
Jesukristo.

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.

Basaha ang Juan 14:26 ug Juan 16:13, nga mangita sa pipila ka mga tahas sa
Espiritu Santo.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo
mahitungod sa mga tahas sa Espiritu Santo mao nga ang Espiritu Santo nagtudlo
sa kamatuoran.
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Base sa unsay imong nasinati sa imong kinabuhi, unsaon nato sa pagkahibalo kon
ang Espiritu Santo nagtudlo nato sa kamatuoran? (Basin og ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 8:2–3 makatabang.) ____________________

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 50:13–14, mangita sa tahas sa usa ka
magtutudlo sa ebanghelyo. Timan-i 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?

Basaha ang 2 Nephi 33:1, nga mangita kon unsay buhaton sa Espiritu Santo kon
ang kamatuoran gitudlo pinaagi sa Iyang gahum.

Sumala sa 2 Nephi 33:1, unsay buhaton sa Espiritu Santo kanato?

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118, nga mangita kon sa unsa nga paagi
kita naningkamot sa pagkat-on.

Usa ka paagi nga kita maningkamot sa pagkat-on mao ang pinaagi sa hugot nga
pagtuo. Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut unsay mahitabo kon kita maningkamot sa pagkat-on pinaagi sa hugot
nga pagtuo. Human mokutlo sa 2 Nephi 33:1, si Elder Bednar miingon: “Palihug
timan-i kon sa unsa nga paagi nga ang gahum sa Espiritu modala sa mensahe
paingon pero dili gayud mosulod sa kasingkasing. 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” (“Paningkamot sa Pagkat-on pinaagi sa Hugot nga Pagtuo,” Liahona,
Sept. 2007, 17).

Gikan niini nga pamahayag atong makat-unan nga 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.

2. Ang hugot nga pagtuo mas labaw pa kay sa pagtuo nga walay
gibuhat. Atong ipakita ang atong hugot nga pagtuo pinaagi sa

lihok. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa imong hunahuna unsa ang atong mahimo sa pagkat-on pinaagi sa
hugot nga pagtuo?

Hunahunaa nga kamo wala gayud makadula og soccer, pero ang magtutudlo
misaad nimo nga siya makatudlo nimo sa pagdula og soccer nga mahimo nang
makadula sa soccer team. Kamo mituo sa abilidad sa magtutudlo sa pagtudlo ug sa
imong abilidad sa pagkat-on. Gidala kamo sa magtutudlo ngadto sa soccer field.
Iyang gipasabut ug gipakita unsaon sa pagdribble sa bola sa soccer, pero wala ka
niya pasulaya niini sa imong kaugalingon. Dayon iyang gipasabut unsaon sa
pagpasa sa bola sa soccer ug gipakita pinaagi sa pagpasa niini kanimo. Hinoon, sa
wala pa ka makahigayon sa pagpasa niini og balik, ang magtutudlo miabut diha
nimo ug mikuha sa bola. Mao sad ang iyang gibuhat sa paglabay sa bola sa soccer
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pabalik human kini gilabay pagawas. Nagpasalamat siya nimo sa imong panahon
ug mibiya.

Human niining matang sa leksyon, unsa ka kaandam aron mo-try out sa soccer
team? Ngano man?

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

Sa unsa nga paagi kini nga ehemplo pareha 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. Si Elder Bednar
mitudlo mahitungod sa lihok nga dinasig sa hugot nga pagtuo nga nalakip sa
pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo:

“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
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 nagkinahanglan ‘sa kasingkasing ug sa usa ka
andam nga hunahuna’ (D&P 64:34). Ang pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo mao ang
resulta sa Espiritu Santo nga nagdala sa gahum sa pulong sa Dios ug paingon ug pasulod sa
kasingkasing. 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).

Hinumdumi ang batan-ong babaye ang nakakompleto sa pareha nga leksyon, pero
laayan siya pirme ug mobati nga wala siyay nakat-unan sa mga leksyon sa
seminary. Hunahunaa nga mipadayag siya niini nga kasagmuyo diha nimo. Sa
unsay iyang gisulti kaniadto mahitungod kon giunsa niya pagkompleto ang mga
leksyon, imong nahibaloan nga kasagaran mosulat siya og taphaw nga mga tubag
sa mga assignment sa iyang scripture study journal kanunay nga mabalda sa laing
mga interes samtang siya naghimo sa iyang mga leksyon. Dili usab siya moapil sa
mga kalihokan sa klasrom o panaghisgutan panahon sa mga sesyon sa sinemana
nga klase.

3. Sa imong scripture study journal, isulat ang tulo o upat ka mga
ehemplo sa espirituhanon, mental, ug pisikal nga mga

paningkamot nga imong iawhag niining batan-ong babaye nga buhaton aron
siya makabenepisyo sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo.
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Mitawag si Jesukristo ni Pedro ug Andres sa
pagsunod Kaniya.

Mga ehemplo gikan sa kinabuhi ni apostol Pedro naghulagway 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.
Basaha ang Mateo 4:18–20, nga mangita sa imbitasyon sa Manluluwas ngadto ni
Pedro ug sa iyang igsoon nga si Andres.

Unsay giimbitar 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?

Ang aksyon ni Pedro sa pagsunod ni
Jesukristo nakapahimo niya nga
makauban sa Manluluwas sa Iyang
mortal nga pangalagad. Duna siyay
kahigayunan nga kanunay nga
makadungog sa Manluluwas nga
motudlo ug mosaksi Kaniya nga
mohimo og daghang mga milagro.
Human sa imbitasyon sa Manluluwas,
si Pedro naglakaw ibabaw sa tubig (tan-awa sa Mateo 14:28–29).

Usa ka okasyon si Jesus nangutana sa Iyang mga tinun-an og duha ka pangutana.
Basaha ang Mateo 16:13–17,nga mangita sa imbitasyon sa Manluluwas ngadto ni
Pedro ug sa iyang igsoon nga si Andres.

Tan-awa sa bersikulo 17 unsay gipasabut sa Manluluwas kon sa unsa nga paagi si
Pedro nakadawat sa iyang kahibalo. Nakadawat si Pedro sa iyang kahibalo pinaagi
sa pagpadayag gikan sa Langitnong Amahan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.
Palandunga kon sa unsa nga paagi nga ang kasinatian ni Pedro naghulagway niini
nga mga kamatuoran nga gitudlo niini nga leksyon.

4. Kompletuha ang mosunod nga mga assignment sa imong scripture
study journal:

a. Ihulagway ang panahon sa dihang ikaw 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 nimo kini?

b. Unsay imong buhaton sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo ug
imbitaron ang Espiritu Santo diha sa imong kasingkasing sa pagtudlo ug sa
pagpamatuod sa kamatuoran. Kon nagkinahanglan kamo og piho nga mga
ideya unsay imong mabuhat, mahimong mopili ka sa usa o duha sa
mosunod nga mga aksyon nga tutukan:

• Pagtuon sa mga kasulatan kada adlaw.

• Pagpalambo og mga kahanas sa pagtuon sa kasulatan, sama sa
pagmarka, pag-cross-reference, ug paggamit sa mga tabang sa pagtuon
sa kasulatan.
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• Sa matinahuron ug madasigong paagi apil sa mga kalihokan sa pagtuon,
ug likaye ang mga makabalda.

• Kompletuha sa makahuluganong paagi ang mga kalihokan sa pagkat-on
sa kada leksyon.

• I-rekord ang dugang nga mga impresyon, mga hunahuna ug mga mubo
nga sulat sa imong scripture study journal.

• Ipasabut ang mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo ngadto sa
uban, i-rekord ug ipakigbahin ang mga panabut ug mga kasinatian
kalabut sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo, ug
ipamatuod ang katinuod sa mga doktrina ug mga baruganan sa
ebanghelyo.

• Gamita ang mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo sa imong
kinabuhi (tan-awa sa Juan 7:17).

Samtang maningkamot ka sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo sa imong
kasinatian sa seminary, imong gisunod ang tambag ni Presidente Thomas S.
Monson: “Mga kabatan-onan, ako mohangyo kaninyo sa pag-apil sa seminary.
Pagtuon sa imong mga kasulatan kada adlaw. Paminaw sa imong mga
magtutudlo pag-ayo. Gamita sa mainampoon unsay imong nakat-unan”
(“Participate in Seminary,” Ago. 12, 2011, seminary.lds.org).

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa assignment karon diha sa imong
scripture study journal.

Ako nakatuon sa leksyon sa “Ang Tahas sa Tigkat-on ug nakakompleto niini niadtong
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 1: DAY 3

Pagtuon sa mga Kasulatan
Pasiuna
Kini nga leksyon makatabang nimo 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
imong pagtuon sa mga kasulatan.

Ang Panginahanglan sa Epektibo nga Inadlaw nga
Pagtuon sa Kasulatan
Ikonsiderar ang mga pamahayag sa ubos, ug markahi ang imong mga tubag diha
sa sukdanan (scale). Dili kamo hangyoon sa pagreport sa imong mga tubag ngadto
sa imong magtutudlo.

Samtang ikaw magtuon niini nga leksyon, pamalandungi unsaon nimo sa
pagpalambo sa imong pagtuon sa kasulatan.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder David A. Bednar, sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang mga 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 ikaw ug ako mawad-an og igong
gidaghanon sa tubig nga maoy nagdaghan 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], 2, 9, speeches.byu.edu).

Kompletuha ang mosunod nga baruganan nga atong makat-unan gikan sa
pamahayag ni Elder Bednar mahitungod sa unsay atong madawat sa kada adlaw
nga pagtuon sa kasulatan: Sa atong pagtuon sa mga kasulatan, kada adlaw,
madawat nato ang ____________________ atong gikinahanglan.
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Ang Bili sa Balaan nga mga Kasulatan sa Atong Panahon
Imbis mobasa sa mosunod sa mga pamahayag ni Elder D. Todd
Christofferson, mahimo nimong tan-awon ang Mormon Message video

“The Blessings of Scripture” (3:04), anaa sa LDS.org, nga naglangkob sa istorya ni
Elder Christofferson bahin ni William Tyndale ug tambag sa kaimportante sa mga
kasulatan.

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:

“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 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 Englang 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 mga Panalangin sa Kasulatan,” Ensign o
Liahona, Mayo 2010, 32).

Sa imong hunahuna ngano man nga ang mga tawo mihimo sa dakong sakripisyo
aron makabasa sa mga kasulatan? ____________________

Mipadayon si Elder Christofferson: “Sa panahon ni Tyndale ang pagkaignorante sa kasulatan
daghan 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” (“The
Blessing of Scripture,” 33).

Sa imong hunahuna ngano man nga ang mga tawo sa atong panahon dili mobasa
sa mga kasulatan?

Mitapos si Elder Christofferson: “Hunahunaa ang gidaghanon sa atong panalangin nga dunay
Balaan nga Biblia ug mga 900 ka dugang nga mga pahina sa kasulatan, lakip sa Basahon ni
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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
kasulatan mas labaw pa ka dako kay sa bisan hain nga panahon” (“The Blessing of
Scripture,” 35).

Usa sa kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa pamahayag ni Elder
Christofferson mao nga ang atong panginahanglan sa mga kasulatan mas
labaw pa kay sa miaging panahon.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal: Sa imong hunahuna ngano man nga ang atong

panginahanglan sa mga kasulatan mas labaw pa kay sa miaging panahon.

Si Apostol Pablo misulat og sulat diin
iyang gihulagway ang mga kahimtang
sa kalibutan sa katapusang mga adlaw.
Basaha ang 2 Timoteo 3:1–5, 13, nga
mangita sa mga sala ug mga kinaiya
nga iyang giingon nga komon sa atong
panahon. (Mahimo kang mobase sa
mga footnote aron masabtan 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 imong nasaksihan sa atong
katilingban karon?

Basaha ang 2 Timoteo 3:14–17, nga mangita kon unsaon nga makakita og
kaluwasan niining mga panahon nga malisud. Mahimo nimong markahan ang
imong makit-an.

Gikan sa imong nakat-unan sa 2 Timoteo 3:15–17, unsa nga mga panalangin ang
atong maangkon samtang kita magtuon sa mga kasulatan ug magsunod sa mga
pagtulun-an niini? Isulat ang imong mga tubag sa giandam nga lugar sa
pagkompleto sa mosunod nga pamahayag: Samtang kita magtuon sa mga
kasulatan, kita makadawat nianang ____________________ makagiya nato
ngadto sa kaluwasan.

Kini nga pamahayag nga imong nakompleto usa ka ehemplo sa baruganan sa
ebanghelyo. Ang mga baruganan ug mga doktrina sa ebanghelyo ni Jesukristo mao
ang 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 baruganan, mamalandong sa kahulugan niini, ug paggamit niini
sa atong mga kinabuhi.

2. Tan-awa ang baruganan nga imong nakompleto sa ibabaw. Dayon
tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture

study journal: Kanus-a nimo nabati nga ikaw nakadawat og kaalam, kahayag,
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kamatuoran, koreksyon, o instruksyon isip resulta sa pagtuon sa mga
kasulatan?

Basaha ang Bag-ong Tugon Kada Adlaw
Usa sa mga gipaabut alang niining kurso sa pagtuon sa seminary mao nga imong
basahon ang tibuok Bag-ong Tugon. Kinahanglanon kini aron makadawat og
diploma sa seminary. Ang pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon nagkinahanglan og
kanunay nga paningkamot.

Imo na bang nasulayan nga moinom og tubig o soda nga gigamitan og sobra sa usa
ka straw? Kon naa kay straw, sulayi ang pag-inom og baso sa tubig o soda ginamit
ang pito ka mga straw. Lisud ang pag-inom sa tanang tubig sa baso. Apan kon
moinom ka og hinay ug kanunay sa usa ka straw, imong mamatikdan nga sayon ra
kaayo imnon ang tanang tubig (ug ang kasinatian mas makalingaw!).

Kini nga leksyon makatabang nimo 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?

Gamita ang mosunod nga equation aron sa pagtabang nimo nga makakita unsaon
nimo sa pagkompleto sa tumong sa pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon pinaagi sa
ginagmay nga porsyon kada adlaw:

3. Sa imong scripture study journal, isulat ang pipila ka butang nga
makatabang nimo nga makaestablisar og kinaiya sa inadlaw nga

pagtuon sa kasulatan aron ikaw makadawat og kaalam, kahayag, kamatuoran,
koreksyon, ug instruksyon gikan sa mga kasulatan. Pagsulat usab og tumong sa
paggahin og panahon kada adlaw alang sa personal nga pagtuon sa kasulatan
ug sa pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon.

Mga Pamaagi ug mga Kahanas sa Pagtuon sa Kasulatan
4. Ang mosunod nga lista sa mga pamaagi ug mga kahanas sa

pagtuon makapalambo sa imong pagtuon sa mga kasulatan. Pagpili
og duha sa mosunod nga mga pamaagi o mga kahanas, ug sulayi kini paggamit
gamit ang mga tudling sa kasulatan. Sa imong scripture study journal, ipasabut
sa unsa nga paagi nga kining duha ka mga kahanas makatabang nimo sa imong
inadlaw nga pagtuon sa mga kasulatan.
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Mga Pamaagi ug mga Kahanas sa Pagtuon sa Kasulatan

Pagpuli sa pangalan: Aron sa pagtabang nga masabtan ang mga doktrina ug mga baruganan
gikan sa mga kasulatan sa imong kinabuhi, pulihi sa imong pangalan ang pangalan nga anaa sa
mga kasulatan. Sulayi ang paggamit kining kahanas sa pagtuon sa kasulatan sa pangalan nga
Simon Pedro sa Mateo16:15–17.

Hinungdan ug Epekto: Sa pagtabang nimo nga makaila og mga baruganan sa ebanghelyo
diha sa mga kasulatan, pangitaa ang “kon–dayon” ug “tungod kay–busa” nga mga
kalambigitan. Sulayi paggamit kini nga kahanas uban sa Mateo 6:14–15.

Mga lista sa kasulatan: Ang mga kasulatan usahay dunay mga lista sa mga butang, sama sa
mga intruksyon o mga pasidaan. Kon makita nimo ang mga lista, ikonsiderar ang pagbutang
og numero sa matag elemento. Sulayi ang paggamit niini nga kahanas uban sa Galatians
5:22–23.

Sa pagtandi: Ang mga kasulatan usahay nagtandi og lain-laing mga ideya, mga hitabo, ug
mga tawo. Kini nga mga pagtandi naghatag og gibug-aton sa mga baruganan sa ebanghelyo.
Pangitaa ang mga pagtandi sa usa ka bersikulo, sa mga kapitulo, ug sa tibuok kapitulo ug mga
libro. Sulayi kini nga kahanas uban sa Mateo 5:14–16.

Visualization: Pangitaa ang mga mahulagwayon nga mga detalye nga makatabang nimo sa
paghunahuna og litrato samtang kamo nagbasa. Hunahunaa nga diha sa usa ka kalihokan. Kini
mopalig-on sa imong pagpamatuod sa katinuod sa imong gibasa diha sa mga kasulatan. Sulayi
kini nga kahanas uban sa Mateo 8:23–27.

Simbolismo: Ang mga pulong ingon sa sama, ingon sa, o gipahisama ngadto nagtabang nimo
sa pag-ila og mga simbolo. Tan-awa lapas sa simbolo pinaagi sa pagsusi sa kinaiyahan ug
pagpamalandong sa mga hiyas niini. Ang mga tabang sa pagtuon sa kasulatan sama sa
footnotes, sa Bible Dictionary, ug sa Topical Guide o Giya ngadto sa mga Kasulatan
makatabang nimo sa paghubad sa pipila ka mga simbolo. Sulayi ang paggamit niini nga
kahanas sa pagtuon uban sa Mateo 13:24–30. (Mahimo nimong itandi ang imong hubad sa
sambingay uban sa gihatag sa Doktrina ug mga Pakigsaad 86:1–7.)

Mga Cross-Reference: Sa kasagaran, usa ka tudling sa kasulatan makapasabut o makapaklaro
sa pulong o konsepto nga makita sa laing tudling. Isumpay ang mga tudling sa kasulatan sa
usag usa ginamit ang mga footnotes, index, o ang Topical Guide o Giya ngadto sa mga
Kasulatan sa pagtabang nga masabtan ang kahulugan sa usa ka tudling sa kasulatan.
Pagpraktis niini nga kahanas pinaagi sa pagbasa sa Juan 10:16 ug dayon sa mosunod nga
cross-reference sa footnote a sa 3 Nephi 15:21. Sa unsa nga paagi nga ang pagbasa sa 3 Nephi
15:21 makatabang nimo nga mas makasabut sa kahulugan sa Juan 10:16?

Pamalandong: Ang pagpamalandong naglakip sa paghanduraw, paghunahuna og lawom,
pagpangutana, ug pagtimbang-timbang unsa ang imong nahibaloan ug unsa ang imong
nakat-unan. Ang pagpamalandong sa kasagaran makatabang nato nga makasabut unsay atong
gikinahanglan nga buhaton aron sa paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo. Pamalandungi
unsaon nimo sa paggamit sa mga kamatuoran sa Mga Hebreohanon 12:9.

Paggamit: Samtang imong pag-ila ug pagsabut sa mga doktrina ug mga baruganan nga
makita sa mga kasulatan, kamo makaangkon og mas lawom nga kahibalo pinaagi sa pagsunod
sa mga kamatuoran nga imong nadiskobrehan. Si Jesukristo miingon “kon tuyoon ni bisan
kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa [Langitnong Amahan], nan, iyang mahibaloan kon ang
akong gitudlo gikan ba sa Dios, o magsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulot-an”
(Juan 7:17). Pangita og mga oportunidad sa paggamit o pagpahisama sa imong kinabuhi unsay
imong nakat-unan samtang kamo nagtuon sa mga kasulatan sa imong kaugalingon (tan-awa
1 Nephi 19:23).
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Pangita og mga paagi sa pagpraktis sa kada usa niini nga mga kahanas sa
pagtuon sa umaabut nga mga semana samtang ikaw magtuon sa
Bag-ong Tugon.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa assignment karon diha sa imong
scripture study journal:

Akong natun-an ang leksyon ug nakakompleto niini sa “Pagtuon sa mga Kasulatan”
niadtong (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 1: DAY 4

Pasiuna ug Kinatibuk-ang
Kahulugan 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 pagkaestablisar sa Iyang Simbahan, ug sa unang
pangalagad ug mga pagtulun-an sa Iyang mga disipulo. Niini nga leksyon imong
makat-unan ang mahitungod sa masaysayon ug kultural nga kinatibuk-ang
kahulugan sa Bag-ong Tugon, lakip nganong daghang mga Judeo ang misalikway
ni Jesus isip Mesiyas, o Manluluwas. Mabasahan usab nimo ang mahitungod
niadtong mapainubsanong midawat ni Jesus isip Manluluwas ug mipili sa
pagsunod Kaniya.

Ang Sulod sa Bag-ong Tugon

Ibutang ang imong kamot sa litrato nga anaa sa tuo. Base sa unsay imong nakita sa
litrato sa wala, unsa sa imong pagtuo ang nahitabo sa litrato? Kuhai sa tabon ang
litrato nga anaa sa tuo.

Sa unsang paagi nga ang pagkakita sa tibuok litrato makatabang nga makasabut
unsay nahitabo? ____________________
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Ang tawo nga dunay blue nga tabon sa ulo mao si Esteban, usa ka disipulo ni
Jesukristo. Basaha ang ulohan sa kapitulo sa Mga Buhat 7 aron makahibalo unsa
nga kalihokan ang gipakita niini nga litrato.

Hunahunaa kon unsaon kaha nimo pagpahisama ang pagkuha sa tabon sa tibuok
litrato ngadto 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. Kon imong nang mapamilyar ang
masaysayon ug kultural nga kinatibuk-ang kahulugan sa Bag-ong Tugon, mas
masabtan nimo ug magamit ang pagtulun-an niini.

Ang mosunod nga mga seksyon niini nga leksyon naglakip sa impormasyon nga
makatabang nimo nga makasabut pa sa kinatibuk-ang kahulugan sa
Bag-ong Tugon.

Ang Relihiyuso nga mga Lider nga Judeo panahon sa
Pangalagad sa Manluluwas
Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Jacob mirekord og usa ka panagna nga
makatabang nato nga makasabut sa mga sirkumstansya palibut sa mortal nga
pangalagad ni Jesukristo. Basaha ang 2 Nephi 10:3–5, mangita sa mga pulong nga
gigamit ni Jacob sa paghulagway sa espirituhanong kondisyon sa mga Judeo
panahon sa pangalagad sa Manluluwas.

Ang pulong panapi sa mga pari sa 2 Nephi 10:5 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.

Dugang sa Balaod ni Moises, ug Ubang Bakak nga mga
Pilosopiya
Sa pagsabut pa og dugang kon sa unsa nga paagi nga ang relihiyuso nga mga lider
mipahisalaag sa mga tawo, pagdrowing og lingin libut sa mosunod nga lingin nga
nagrepresentar sa balaod ni Mosies, ug butangi kini og label nga Oral nga Balaod.
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Ang balaod ni Moises nagpasabut sa
mga sugo ug mga pagtulun-an sa Dios
nga gihatag ngadto sa karaang Israel
pinaagi ni propeta Moises. Ang mga
magtutudlo 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. Pananglit, 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.

1. Sa imong scripture study journal, isulat unsa sa imong pagtuo ang
kakuyaw sa pagdugang sa hinimo sa tawo nga mga lagda ngadto sa

mga sugo sa Dios.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut nga “sa mga henerasyon nga miagi, ug dayon sa panahon sa
pangalagad sa atong Ginoo,” ang pipila ka relihiyoso nga mga lider sa mga
Judeo “mikuha sa 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 kining 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:
From Bethlehem to Calvary, 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?

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
oral nga tradisyon nga gidugang sa mga lider sa Judeo maoy nahimong prayoridad
sa putli nga relihiyon ug gisulat nga pulong sa Dios.

Basaha ang Mateo 12:14, nga mangita unsay gustong buhaton sa mga Pariseo
ngadto ni Jesus tungod kay Iyang gibaliwala ang ilang oral nga mga balaod o mga
tradisyon.
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Langyaw nga Lagda ug ang Pagpaabut sa Mesiyas sa
Pagluwas sa Israel
Agig dugang sa mga tradisyon sa mga Judeo, sayop nga hunahuna sa pag-abut sa
Mesiyas misangpot usab sa pagsalikway sa mga Judeo ni Jesus.

2. Basaha ang mosunod nga paragrap, ug dayon tubaga ang mosunod
nga mga pangutana diha sa imong scripture study journal:

Gawas sa mubo nga panahon sa kaugalingnan, sa mga panahon sa Bag-ong
Tugon ang mga Judeo nagpuyo nga ulipon 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, 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 daghang mga Judeo nagpaabut og Mesiyas nga
moluwas kanila gikan sa langyaw nga pagmando, ilang gisalikway si Jesukristo
isip ilang Manluluwas.

a. Unsa ang gilauman sa mga Judeo gikan sa gipaabut nga Mesiyas?

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

Daghang mga Judeo Mapainubsanon ug Midawat ni
Jesus isip Mesiyas, o Manluluwas
Samtang ang ubang mga Judeo misalikway ni Jesukristo, ang uban nga
mapainubsanon ug sensitibo sa Espiritu Santo nakaila nga si Jesus isip ang
Mesiyas, o Manluluwas.

Basaha ang Lucas 2:25–33, nga 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 Lucas 2:30–32, nganong gipadala si Jesus sa yuta?

Gikan niini nga mga bersikulo makat-unan nato nga si Jesukristo gipadala aron
sa paghatag og kaluwasan sa tanang mga tawo.

3. Sa imong scripture study journal, isulat unsay gihimo ni Jesukristo
aron ang tanang mga tawo maluwas.
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Si Juan Bautista gitawag sa Dios sa
pag-andam sa mga tawo alang sa
pag-anhi ni Jesukristo. Pagkasunod
adlaw human niya mabunyagi si Jesus,
mipamatuod si Juan bahin Kaniya,
nag-ingon, “Tan-awa mao kana ang
Kordero sa Dios!” (Juan 1:36). Basaha
ang Juan 1:37–42, nga mangita unsay
gibuhat sa duha ka mga disipulo ni Juan
human makadungog sa iyang
pagpamatuod ni Jesus.

Unsay gibuhat ni Andres human siya
makadungog sa pagpamatuod ni Juan
Bautista nga si Jesus mao ang Mesiyas?
Sa imong hunahuna ngano man nga
naghigwaos siya nga mopakigbahin
niini nga balita ngadto sa iyang igsoong
lalaki, nga si Simon Pedro?

Sumala sa narekord sa Juan 1:43–44, ang Manluluwas miimbitar sa usa ka tawo
nga ginganlan og Felipe nga mahimo Niyang disipulo. Basaha ang Juan 1:45–46,
nga mangita unsay gibuhat ni Felipe human siya makahibalo nga si Jesus mao ang
Mesiyas.

Unsa ang imbitasyon ni Felipe ni Natanael?

Base niini nga mga ehemplo gikan sa Bag-ong Tugon, kompletuha ang mosunod
nga baruganan: Kon kita moduol ngadto ni Jesukristo, makabaton kita og
dakong tinguha sa ____________________.

Sa imong hunahuna ngano man nga kita makabaton og dakong tinguha sa
pag-imbitar sa uban nga moduol ni Kristo kon kita moduol ngadto Kaniya sa atong
mga kaugalingon?

Si Presidente Henry B. Eyring sa Unang Kapangulohan miingon nga adunay
daghang panalangin nga atong madawat kon kita moimbitar sa uban nga
moduol kang Jesukristo: “Kon inyong ihatag ang inyong kasingkasing sa
pag-imbitar sa mga tawo nga moduol kang Kristo, ang inyong kasingkasing
mausab. … Pinaagi sa pagtabang sa uban nga moduol ngadto Kaniya, inyong
mabantayan nga ikaw miduol ngadto Kaniya” (“Come unto Christ,” Ensign, Mar.

2008, 52).

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa imong hunahuna ngano man nga ang pag-imbitar sa uban nga moduol
ni Kristo makatabang nato nga mas mahiduol usab ngadto Kaniya?
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b. Kinsa ang nag-imbitar nimo nga moduol ngadto sa Manluluwas ug sa Iyang
ebanghelyo? Sa unsa nga paagi nga ang imong kinabuhi napanalanginan
isip resulta?

c. Hunahunaa kinsa ang imong maimbitar nga moduol kang Jesukristo?
Unsay imong mabuhat sa pag-imbitar sa uban nga moduol ngadto Kaniya?

Samtang ikaw magtuon sa Bag-ong Tugon niining tuiga, imong mabati ang
padayon nga pagdapit sa Manluluwas nga moduol ngadto Kaniya. Sa imong
pagdawat niini nga imbitasyon, kamo mapuno sa tinguha sa pagtabang sa uban
nga moduol ngadto Kaniya usab.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa assignment karon diha sa imong
scripture study journal:

Akong natun-an ang “Pasiuna ug Kinatibuk-ang Kahulugan sa leksyon sa Bag-ong
Tugon of the New Testament” ug nakakompleto niini niadtong (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

Ang tsart sa mosunod nga pahina makatabang nimo nga mas makasabut sa
kinatibuk-ang kahulugan sa istorya sa kinabuhi ni Jesukristo nga ikaw magtuon sa
Mga Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan.
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Pasiuna sa Mateo
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang pipila sa labing nindot nga mga tudling sa Biblia makaplagan diha sa basahon
ni Mateo, lakip ang Wali Ibabaw sa Bungtod ug daghan nga mga sambingay, mga
pagtulun-an, ug mga milagro ni Jesukristo. Ang pagtuon niini nga basahon
makatabang kanimo nga ma-pamilyar sa pangalagad ug mga pulong ni Jesukristo
ug makalig-on sa imong pagpamatuod ni Jesukristo isip ang Manluluwas sa
kalibutan ug ang gisaad nga Mesiyas nga gihisgutan sa tanang balaan nga mga
propeta.

Kinsa ang Misulat Niini nga Basahon?
Si Mateo, kinsa nailhan usab isip si Levi, ang anak nga lalaki ni Alphaeus, mao ang
tigsulat niini nga basahon. Usa siya ka publican, o maniningil og buhis, sa wala pa
mausab ang iyang kinabuhi hangtud sa dihang siya mitubag sa pagdapit ni
Jesukristo sa pagsunod Kaniya. (Tan-awa sa Mateo 9:9; Marcos 2:14; Lucas 5:27–28;
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mateo.”) Human sa iyang pagkakabig, si Mateo
nahimong usa sa mga Napulog Duha ka mga Apostoles (tan-awa sa Mateo
10:2–4). Isip usa ka Apostol, si Mateo usa ka saksi sa daghang mga panghitabo nga
iyang gihulagway. Kini gisuportahan pinaagi sa ulohan sa iyang Ebanghelyo diha sa
Hubad ni Joseph Smith: “Ang Pagpamatuod ni San Mateo.”

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala kita masayud kanus-a gyud ang tukmang panahon nasulat ang basahon ni
Mateo, apan malagmit kini nasulat sa ikaduhang katunga sa unang siglo B.C. Wala
kita masayud diin gisulat ni Mateo kini nga basahon.

Ngadto Kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Maingon og gisulat ni Mateo ngadto sa katawhan nga Judeo aron sa pagpakita nga
gituman ni Jesukristo ang mga panagna sa Daang Tugon kalabut sa Mesiyas
(tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mateo”). Samtang iyang giistorya og
balik ang kinabuhi, mga pulong, ug mga buhat ni Jesukristo, kanunay si Mateo
midangop ngadto sa mga panagna sa Daang Tugon ug migamit sa mga pulong
“aron matuman” (sama pananglit, tan-awa sa Mateo 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

Sa iyang ebanghelyo, si Mateo migamit sa pulong “Anak ni David” og 12 ka
higayon isip usa ka pagpamatuod nga si Jesukristo mao ang hustong manununod
sa trono ni Haring David ug ang katumanan sa mga panagna kabahin sa mesiyas.
Ang genealogy ni Mateo kang Jesukristo nagsubay sa Iyang kagikan ngadto ni
David, Juda, ug Abraham (tan-awa sa Mateo 1:1–3), nagpakita sa katungod ni Jesus
nga magmando ug sa Iyang tahas sa pagtuman sa mga saad sa Dios ngadto sa Isrel.

Unsa Ang Pipila ka Lahi nga Bahin niini nga Basahon?
Bisan og daghan sa mga sinulat ni Mateo makaplagan usab diha sa Marcos ug
Lucas, mga 42 porsyento sa ebanghelyo ni Mateo talagsaon. Ang kinadak-ang
tema sa Mateo mao nga si Jesus mianhi sa pagtukod sa Iyang gingharian dinhi sa
yuta. Mihisgot si Mateo “sa gingharian sa langit” sa makadaghang higayon, ug siya
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lamang ang tigsulat sa ebanghelyo nga milakip sa mga pagtulun-an ni Jesus nga
naghisgot og “simbahan” (see Mateo 16:18; 18:17).

Ang Ebanghelyo ni Mateo nagtabang usab kanato sa pagtan-aw og mga
pagkasusama tali sa mga pangalagad ni Moises ug ni Jesukristo. Sama pananglit,
ang duha naluwas samtang mga masuso pa gikan sa pagsulay og patay kanila sa
usa ka hari (tan-awa sa Exodo 2:1–10; Mateo 2:13–18), ang duha mibiya sa Ehipto,
ang duha mihatag sa balaod sa Dios diha sa usa ka bungtod (tan-awa sa Exodo
19–20; Mateo 5–7), ug ang duha mianhi aron sa pagluwas sa ilang katawhan.

Outline
Mateo 1–4. Gihan-ay ni Mateo ang genealogy ug pagkatawo ni Jesukristo.
Maalamong mga tawo nangita sa Hari sa mga Judeo. Giniyahan sa mga damgo,
gidala ni Jose si Maria ug ang batang Jesus ngadto sa Ehipto ug wala madugay
ngadto sa Nazaret. Nagwali si Juan Bautista sa ebanghelyo sa paghinulsol ug
nagbunyag ni Jesukristo. Gitintal ang Manluluwas didto sa kamingawan. Nagsugod
Siya sa Iyang mortal nga pangalagad pinaagi sa pagtudlo ug pagpang-ayo.

Mateo 5–7. Si Jesus naghatag sa Wali Ibabaw sa Bungtod.

Mateo 8–12. Giayo ni Jesus ang usa ka sanlahon, naghunong sa unos, nagpagawas
sa mga yawa, nagbuhi sa anak nga babaye ni Jairo gikan sa patay, ug naghatag og
panan-aw ngadto sa buta. Naghatag Siya sa Napulog Duha ka mga Apostoles og
awtoridad sa paghimo sama sa Iyang nahimo ug nagpadala kanila ngadto sa
pagsangyaw sa ebanghelyo. Nagpahayag si Jesus nga si Juan Bautista labaw pa kay
sa usa ka propeta. Nang-ayo ang Manluluwas sa Igpapahulay.

Mateo 13–15. Nagtudlo si Jesus gamit ang mga sambingay. Gipatay si Juan
Bautista. Gipakaon ni Jesus ang sobra sa 5,000 ka mga tawo. Naglakaw Siya ibabaw
sa Lanaw sa Galilea, ug si Pedro naglakaw padulong Kaniya diha sa dagat.
Gisukitsukit sa mga escriba ug mga Pariseo si Jesus.

Mateo 16–18. Human nagpamatuod si Pedro nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang
Manluluwas nagpasabut nga ihatag Niya ang mga yawe sa gingharian sa Dios
ngadto ni Pedro ug sa ubang mga Apostoles. Nahimaya ang panagway ni Jesukristo
diha sa usa ka bukid, diin si Pedro, Santiago, ug Juan midawat sa mga yawe sa
priesthood. Naghatag og mga panudlo si Jesus ngadto sa Iyang mga disipulo kon
unsaon paggiya ang Simbahan ug nagtudlo nga ang Dios dili mopasaylo kanato
kon kita dili mopasaylo sa uban.

Mateo 19–23. Nagtudlo ang Manluluwas mahitungod sa mahangturon nga
kinaiyahan sa kaminyoon. Misulod Siya sa Jerusalem ug gilimpyohan ang templo.
Pinaagi sa paggamit og mga sambingay gipakita ni Jesus ang dautang mga tuyo sa
mga lider nga Judeo kinsa mibatok 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 nga ang Iyang mga sumusunod maandam
alang sa Iyang pagbalik.

Mateo 26-27. Nagkaon si Jesus sa pagkaon sa Pagpalabay uban sa Iyang mga
disipulo ug nagpasiugda sa sakrament. Nag-antus Siya didto sa Tanaman sa

MATEO
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Getsemani ug gibudhian, gidakop, ug gihukman sa atubangan sa mga awtoridad sa
Judeo ug Romano, ug gilansang sa krus. Siya namatay ug gilubong.

Mateo 28. Ang nabanhaw nga Manluluwas nagpakita ngadto sa Iyang mga
disipulo. Iyang gisugo ang Iyang mga Apostoles sa pagdala sa Iyang ebanghelyo
ngadto sa tanang kanasuran.

MATEO
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Haring David Abraham

UNIT 2: DAY 1

Mateo 1–2
Pasiuna
Gihatag ni Mateo ang genealogy ni Jesukristo, ug usa ka anghel mipahayag sa
balaan nga kagikanan ni Jose. Maalamong mga Tawo gikan sa Silangan mibiyahe
sa pagpangita ug pagsimba sa gamay nga bata. Si Jose gisultihan pinaagi sa usa ka
damgo sa pagdala sa iyang pamilya ngadto sa Ehipto tungod kay si Herodes buot
mopatay ni Jesus.

Mateo 1:1–17
Si Mateo naghatag sa genealogy ni Jesus
Pagtan-aw og litrato sa imong mga ginikanan, og tan-awa kon ikaw makaila ba og
bisan unsa nga pisikal ug ubang mga panagway nga imong napanunod gikan
kanila. Sa mga linya sa ubos, ilista ang pipila niini nga mga panagway (sama sa
kolor sa mata, kolor sa buhok, gitas-on, personalidad, o pangutok):
____________________

Samtang ikaw magtuon sa Mateo 1–2, pangitaa ang mga kamatuoran mahitungod
sa mga ginikanan sa Manluluwas—ang Langitnong Amahan ug si Maria—ug ang
mga panagway nga Iyang napanunod gikan kanila.

Ang Mateo 1:1–17 naglista sa mga kagikanan sa Manluluwas. Ang bersikulo 1
naghisgot nga si Jesukristo usa ka kaliwat ni David (kinsa mipatay ni Goliath ug sa
kadugayan nahimong hari sa Israel ) ug ni Abraham (kinsa nailhan isip ang
amahan sa katawhan sa pakigsaad sa Dios).

“Mga panagna sa Daang Tugon
mipahayag 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 usa ka kaliwat ni Abraham
mopanalangin sa ‘tanan nga mga nasud
sa yuta’ (Genesis 22:18; tan-awa usab
sa Abraham 2:11)” (New Testament
Student Manual [Manwal sa Church
Educational System, 2014], 12). Si
Mateo tino nga misulat ngadto sa mga
tawo nga Hudeo ug gustong
mahibaloan nila nga gituman ni Jesus ang mga panagna sa Daang Tugon kalabut sa
Mesiyas. Ang genealogy nga gihatag diha sa Mateo 1:1–17 nagpakita nga si Jesus
mao ang gisaad nga Mesiyas ug ang may katungod nga manununod sa trono ni
David. Samtang imong tun-an ang basahon ni Mateo, pangita og lain nga mga
ehemplo kon giunsa ni Jesukristo pagtuman ang mga panagna sa Daang Tugon
kalabut sa Mesiyas.

Basaha ang Mateo 1:16, nga mangita og ulohan nga gihatag ngadto ni Jesus.

28



Batasana ang Inadlaw nga Pagtuon sa Kasulatan
Diyutay nga mga butang ang mas adunay gahum ug malungtarong impluwensya alang sa
kaayohan sa imong kinabuhi kay sa pagkat-on og gugma sa mga kasulatan ug sa pagtuon niini
sa inadlaw nga paagi. Ikonsiderar ang paggamit og usa ka yanong sistema sa pagtimaan nga
mahimong basihan kon unsa ang imong nahimo sa inadlaw nga pagbasa sa mga kasulatan.

Ang pulong nga Kristo mao ang Gresyanhon nga hubad sa Aramaic nga pulong
Mesiyas, nga nagpasabut og “ang dinihogan.” Didto sa premortal nga kinabuhi, si
Jesukristo gidihogan sa Langitnong Amahan nga mahimong atong “Propeta, Pari,
Hari, ug Tigluwas” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Usa nga Dinihogan,”
“Mesiyas,” scriptures.lds.org).

Mateo 1:18–25
Usa ka anghel nagpadayag sa balaang kagikanan ni Jose
Sa Mateo 1:16, diha sa katapusan sa iyang genealogy ni Jesus, naghisgot si Mateo
nga si Maria mao ang asawa ni Jose. Ang Mateo 1:18–25 nagsaysay sa mga hitabo
nga nidangat ngadto sa ilang kaminyoon ug sa pagkatawo ni Jesus.

Ingon nga narekord diha sa Mateo 1:18, gipasabut ni Mateo nga si Jose ug si Maria
minyoonon. Kini nagpasabut nga sila sinayuran ug legal nga may tulubagon sa usag
usa apan wala pa magpuyo isip bana ug asawa. Hinoon, sa wala pa ang kasal,
nahibaloan ni Jose nga si Maria mabdos.

Basaha ang Mateo 1:19, nga mangita sa unsay buot nga buhaton ni Jose.

“Pagpakigbulag kaniya sa hilum” nagpasabut nga si Jose nagplano sa pagsulbad sa
pagmabdos ni Maria nga dili siya mapugos nga mapakaulawan sa publiko.

Unsa ang gitudlo niini nga bersikulo kanato mahitungod sa kinaiya ni Jose ug sa
iyang gugma alang kang Maria? ____________________

Basaha ang Mateo 1:20, nga mangita sa unsay nahitabo samtang si Jose
naghunahuna sa pagtapos sa iyang pagkasinayuran (pormal nga saad sa
pakigminyo) ngadto ni Maria.

Ngano nga gisultihan sa anghel si Jose nga dili mahadlok sa pagpadayon sa iyang
kaminyoon ngadto ni Maria? ____________________

Si Elder Bruce R. McConkie sa Kurom sa Napulog Duha ka mga Apostoles misulat
sa mosunod mahitungod ni Jose nga nakadawat sa iyang kaugalingon nga saksi sa
kamatuoran:
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“Si Jose namalandong ug nag-ampo. Si Maria ba nagsabak pinaagi sa gahum sa
Espiritu Santo o sa uban nga paagi? Kabahin sa tinuod nga amahan sa wala pa
matawo nga bata, si Maria nahibalo; si Elisabet nahibalo; si Zacarias nahibalo.
Naangkon nilang tanan ang ilang mga pagpamatuod pinaagi sa pagpadayag, ug
karon si Jose kinahanglan gayud nga makakat-on alang sa iyang kaugalingon sa
samang paagi. …

“Mahimong atong hunahunaon nga gisultihan ni Maria si Jose sa iyang kahimtang; nga siya
dayon miadto ni Elisabet; nga si Jose nakigbisog sa iyang problema sulod sa hapit tulo ka bulan,
ingon nga gisulayan sa hingpit; nga si Gabriel mikumpirma sa kamatuoran; nga mipadala si Jose
og pulong ngadto ni Maria sa iyang pagkakabig; nga siya mibalik pag-usab nga nagdali ug
nalipay; nga diha-diha dayon ang ikaduhang bahin sa seremonyas sa kaminyoon
gipahigayon”.(The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 1:332–33).

Aron masabtan ang kahulugan sa mga pulong “gisamkon … sa Espiritu Santo”
(Mateo 1:20), basaha ang mosunod nga pahayag ni Elder McConkie: “Sa samang
paagi nga si Jesus tinuod nga Anak ni Maria, siya usab mao ang personal og
tinuod nga anak sa Dios ang Amahan sa Kahangturan. … Ang pahayag ni
Mateo, ‘siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo,’ sa husto
nga pagkahubad kinahanglan mag-ingon, ‘siya nagsabak pinaagi sa gahum sa

Espiritu Santo.’ (Mat. 1:18.) Ang istorya ni Lucas (Lucas 1:35) tukma nga nagrekord kon unsa ang
nahitabo. Sa hingpit gihulagway ni Alma ang pagpanamkon ug pagkatawo sa atong Ginoo
pinaagi sa pagpanagna: Si Kristo ‘matawo kang Maria, … siya 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.)
Namulong si Nephi og susama sa dihang siya miingon nga sa panahon sa iyang pagpanamkon, si
Maria ‘gibayaw sa Espiritu,’ ang resulta nga ang bata nga natawo diha kaniya mao ‘ang Kordero
sa Dios, oo, gani, ang Anak sa Amahan sa Kahangturan.’ (1 Ne. 11:19–21.)” Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:82–83).

Kini nga mga pagtulun-an nagmatuod
sa mosunod nga doktrina: Si
Jesukristo mao ang balaang Anak sa
Langitnong Amahan ug ni Maria.
Ikonsiderar ang pagsulat niini nga
doktrina tupad sa Mateo 1:18–25 diha
sa margin sa imong mga kasulatan.

Hinumdumi ang litrato sa imong mga ginikanan nga imong gitan-aw ug ang lista
sa mga panagway nga imong gisulat nga imong napanunod gikan kanila. Dayon
basaha ang mosunod nga pahayag ni Elder James E. Talmage sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, nga mangita kon nganong importante ang
pagsabut nga si Jesus mao ang balaang Anak sa Langitnong Amahan ug ni
Maria: “Kanang Bata nga matawo ni Maria mao ang bugtong anak ni Elohim,

ang Amahan sa Kahangturan. … Sa Iyang kinaiyahan mag-uban ang mga gahum sa
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Pagka-diosnon uban sa kapasidad ug mga posibilidad sa pagkamortal. … Ang Batang Jesus
mopanunod sa pisikal, mental, ug espiritwal nga mga panagway, mga hilig, ug mga gahum nga
naghulagway sa Iyang mga ginikanan—ang usa imortal ug nahimaya—ang Dios, ang usa
tawo—babaye” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 81).

Unsa ang napanunod ni Kristo gikan sa Iyang Amahan? Unsa ang Iyang
napanunod gikan sa Iyang inahan?

Tungod kay si Jesus Anak sa usa ka imortal nga Amahan ug usa ka mortal nga
inahan, Siya adunay kapasidad nga mabuhi sa kahangturan kon Siya mopili, ingon
man usab nga mahimong mamatay. Kining balaan nga kinaiyahan nakapasarang
Kaniya sa talagsaong paagi nga makahimo sa pag-antos alang sa atong mga sala,
mamatay diha sa krus, ug mabanhaw (tan-awa sa Alma 34:9–10).

1. Hunahunaa nga ikaw adunay oportunidad sa pagtabang og usa ka
higala nga dili-Kristyano ang kaagi nga makasabut kinsa si Jesus.

Unsaon nimo sa pagpasabut sa balaang kinaiya ni Jesukristo ngadto niini nga
higala? I-rekord ang imong tubag diha sa imong scripture study journal.

Mateo 2:1–12
Ang Maalamon nga mga Tawo gitultulan ngadto ni Jesus
Kinsa ang nagdala og mga gasa ngadto
sa Manluluwas human Siya matawo?

Ang Ebanghelyo ni Mateo mao lamang
ang Ebanghelyo nga naglakip sa istorya
sa Maalamong mga Tawo. Isulat ang
imong tubag sa mosunod nga mga
pangutana mahitungod sa Maalamong
mga Tawo diha sa luna dapit sa tuo sa
pangutana.

Unsa ang imong nahibaloan mahitungod sa Maalamong mga Tawo?

Giunsa pagkahibalo sa Maalamong mga Tawo
nga natawo ang Mesiyas?

Nganong gusto sa Maalamong mga Tawo nga
pangitaon ang Mesiyas?

Giunsa sa halangdon nga mga pari [sacerdote]
ug sa mga escriba pagkahibalo hain matawo
ang Mesiyas?

Unsa ang gusto ni Herodes nga buhaton sa
Maalamong mga Tawo human nila makaplagan
ang Mesiyas?

Unsa hinoon ang gibuhat sa Maalamong
mga Tawo?
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Karon basaha ang Mateo 2:1–12, nga mangita sa mga tubag niini nga mga
pangutana. Tarunga o ihaum ang imong mga tubag ingon nga gikinahanglan.

Aduna ka bay nakat-unan nga bag-o mahitungod sa Maalamong mga Tawo? Kon
aduna, pagdrowing og bitoon sunod sa mga pangutana diin ikaw may nakat-unan
nga bag-o.

“Kinsa kini nga mga tawo kita wala sultihi, apan kini klaro nga sila dili ordinaryo nga mga tawo.
Nga sila hinatagan og pribilehiyo sa pagpangita sa Anak sa Dios ug hatagan Siya og mga gasa,
ug tungod kay sila mga sensitibo ug may kahibalo sa espirituhanong paagi, nagsugyot nga sila
sa tinuod mga propeta nga may balaang sugo” (Bible Dictionary, “Wise Men of the East”).

Ang Maalamong mga tawo “giniyahan sa Espiritu, sa pagtan-aw sa Anak sa Dios
ug … mibalik sa ilang mga katawhan aron sa pagpamatuod sa ilang pagsaksi nga
ang Haring Immanuel tinud-anay nga natawo na gayud” (Bible Dictionary,
“Magi”).

Ang katawhan sa kasagaran naghunahuna nga ang Maalamong mga Tawo miduaw
sa Manluluwas sa gabii sa Iyang pagkatawo, uban sa mga magbalantay sa karnero.
Hinoon, ang Mateo 2:11 nagsugyot nga kini dugay-dugay pa nga panahon, tali sa
usa ug duha ka tuig (ang Maalamong mga Tawo nakakaplag ni Jesus sa usa ka
balay, dili sa usa ka pasungan, ug Siya usa ka “batang lalaki,” dili bag-ong natawo
nga bata). Usab tan-awa nga ang rason ni Herodes sa pagpareport sa Maalamong
mga Tawo ngadto kaniya human nila makaplagi ang Mesiyas mao nga aron siya
makapatay Niya (tan-awa sa Mateo 2:13).

Giunsa sa Maalamong mga Tawo pagkahibalo kon asa pangitaon ang Mesiyas?

Ang ehemplo sa Maalamong mga Tawo
nagtabang kanato sa pagsabut sa
mosunod nga baruganan: Kon kita
sinsero ug makugihon nga mangita
sa Manluluwas, kita pagagiyahan
ngadto Kaniya.

2. Tubaga ang mosunod
nga pangutana diha sa

imong scripture study journal: Unsaon nimo pagpangita sa makugihon nga
paagi ang Manluluwas?

Sa diha nga nakaplagan sa Maalamong mga Tawo ang Manluluwas, ilang gihatag
ang ilang mga gasa ngadto Kaniya. Ang usa nga katuyoan alang niini mao ang
pagsimba ug pag-ampo Kaniya. Unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo sa
Maalamong mga Tawo kabahin sa paghatag og mga gasa ngadto ni Jesus?
____________________

Aron sa pagsabut kon unsaon nato paghalad og makahuluganong mga gasa
ngadto sa Manluluwas, basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder D. Todd
Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:
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“Sa karaang mga panahon kon ang mga tawo buot nga mosimba sa Ginoo ug
mangayo sa Iyang mga panalangin, sa kasagaran magdala sila og gasa. …

“Aduna bay usa ka butang diha kanimo o sa imong kinabuhi nga dili limpyo o dili
takus? Kon imo kining mawagtang, kana usa ka gasa ngadto sa Manluluwas.
Aduna bay usa ka maayong naandan nga kinaiya o kalidad nga kulang sa imong
kinabuhi? Kon ikaw mosagop niini ug mohimo niini nga kabahin sa imong gawi,

ikaw naghatag og usa ka gasa ngadto sa Ginoo. Usahay kini malisud nga buhaton, apan ang imo
bang mga gasa sa paghinulsol ug pagkamasulundon takus nga mga gasa kon kini walay bili
kanimo? Ayaw kahadloki ang paninguha nga gikinahanglan. Ug hinumdumi, dili kinahanglan
nga buhaton mo kining mag-inusara. Motabang kanimo si Jesukristo sa paghimo sa imong
kaugalingon nga usa ka takus nga gasa” (“When Thou Art Converted,” Ensign, Mayo 2004, 12).

3. Pamalandungi ang pamahayag ni Elder Christofferson, ug
hunahunaa unsa nga mga gasa ang imong gibati nga kinahanglan

imong ihalad sa Manluluwas. Diha sa imong scripture study journal, irekord
kini nga mga ideya ug planoha kon unsaon nimo paghatag kini nga mga gasa
ngadto ni Jesukristo. (Kon ang mga gasa nga imong gustong ihatag ngadto sa
Manluluwas sobra kaayo ka personal ang matang, mahimong isulat kini nimo
sa laing piraso nga papel aron tagoan ug mahimong pakisayran, ug dayon isulat
diha sa imong scripture study journal nga nakompleto nimo kini nga
buluhaton.)

Nagkomentaryo sa unang mga katuigan sa mortal nga kinabuhi ni Jesukristo, si
Elder Bruce R. McConkie mihatag sa mosunod nga pagpasabut:

“Bisan og ang kronolohiya nga pagkahan-ay sa mga panaw ug kadiyut nga mga
pagpuyo sa atong Ginoo sa unang mga katuigan dili kaayo tataw, ang mosunod
ingon og may igong kasigurohan:

“(1) Sa panahon sa ilang pagkasinayuran ug kaminyoon, si Jose ug si Maria
mipuyo sa Nazaret sa silangang bahin sa probinsya sa Galilea. (Lucas 1:26–35;
1 Ne. 11:13.)

“(2) Giniyahan sa pag-alima sa Dios, mipanaw sila ngadto sa Betlehem, sa siyudad ni David, diin
natawo si Jesus diha sa usa ka pasungan. (Lucas 2:1–7.)

“(3) Sa ikawalo nga adlaw, samtang ang magtiayon didto pa sa Betlehem, si Jesus gisirkunsidar.
(Lucas 2:21.)

“(4) Sunod sa mga adlaw sa pagpaputli ni Maria, usa ka kwarenta ka adlaw nga gidugayon
(Lev. 12), ang balaang pamilya mipanaw ngadto sa Jerusalem diin gipresentar si Jesus didto sa
templo, uban ni Simeon ug Ana nga nagpamatuod sa iyang balaang Pagkaanak. (Lucas
2:22–38.)

“(5) Busa, ingon nga ‘nahimo na nila ang tanan sumala sa kasugoan sa Ginoo,’ sila dayon
miadto sa Nazaret. (Lucas 2:39.) Klaro nga ang maalamong mga tawo wala pa moabut sa
pagsimba sa ilang Hari, tungod kay sunod sa ilang pagduaw miabut ang paglakaw ngadto sa
Ehipto. Nga sila wala makaadto sa Ehipto ug makabalik ngadto sa Betlehem sulod sa kwarenta
ka adlaw tataw (a) tungod kay sila diha sa Ehipto sa panahon sa pagkamatay ni Herodes nga
wala mahitabo hangtud sa mga duha ka tuig human sa pagkatawo, ug (b) tungod kay sila
mibalik gikan sa Ehipto ngadto sa Nazaret, dili sa Betlehem.
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“(6) Sunod, tungod sa wala mahibaloi ug wala marekord nga rason, si Jose ug si Maria ug ang
bata mibalik ngadto sa Betlehem, nakakuha ug balay didto, ug nahimong kabahin sa kinabuhi sa
komunidad sa dihang miabut ang maalamong mga tawo. (Mat. 2:1–12.)

“(7) Pinahimangnoan sa Dios, ang balaang pamilya mikagiw ngadto sa Ehipto aron mamuyo sa
wala mahibaloi nga gidugayon, tingali sulod sa pipila ka mga semana o mga bulan. (Mat.
2:13–15.)

“(8) Human sa kamatayon ni Herodes mibalik sila nga may klarong katuyoan sa pagpuyo og
balik sa Batlehem, diin sila siguradong adunay maayong lugar nga kapuy-an. Apan nahadlok ni
Arquelao, anak nga lalaki ni Herodes, mibiya sila sa probinsya sa Juda alang sa mas dako nga
seguridad sa mga taga Galilea. Busa ang ilang pagbalik ug pagpuyo sa Nazaret. (Mat. 2:19–23.)

“(9) Sukad niana hangtud ang iyang pormal nga pangalagad misugod, sulod tingali sa baynte
siyete o baynte otso ka tuig, ang atong Ginoo mipadayon sa pagpuyo sa Nazaret. (Lucas
2:51–52; I. V. Mat. 3:22–26.)” Doctrinal New Testament Commentary, 1:108–9).

Mateo 2:13–23
Si Jose, Maria ug Jesus mikagiw ngadto sa Ehipto
Ingon nga narekord sa Mateo 2:13–23, nasuko si Herodes human ang Maalamong
mga Tawo “namauli … padulong sa ilang kaugalingong yuta” (Mateo 2:12) nga
wala magsulti kaniya kon hain ang Mesiyas. Naglaum nga mapatay ang Mesiyas,
misugo siya nga patyon ang tanang mga bata nga duha ka tuig ang panuigon ug
mas bata pa diha sa Betlehem ug sa naglibut nga dapit.

Basaha ang Mateo 2:13–14, nga mangita kon giunsa ni Jose pagkahibalo unsay
buhaton aron ang iyang pamilya luwas.

Diin dad-a ni Jose si Maria ug si Jesus? ____________________

Si Jose, Maria, ug si Jesus nagpabilin sa
Ehipto hangtud sa pagkamatay si
Herodes. Ingon nga narekord sa Mateo
2:19–23, gitudloan sa Dios si Jose
pinaagi sa mga damgo sa pagdala og
balik sa iyang pamilya ngadto sa Juda,
ug sila namuyo sa siyudad sa Nazaret.

Giunsa sa pagkasensitibo ni Jose sa
espiritwal nga mga butang sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban?

Kompletuha ang mosunod nga mga pulong aron makahimo og baruganan nga
atong makat-unan gikan ni Jose: Kon kita sensitibo sa Espiritu, niana
____________________.

4. Pamalandungi kon unsay imong mabuhat nga mas masensitibo sa
Espiritu aron ikaw makadawat og paggiya ug direksyon sa imong

kinabuhi ( tan-awa sa 2 Nephi 32:3). I-rekord ang imong mga hunahuna diha
sa imong scripture study journal, ug paghimo og tumong sa paglihok sa bisan
unsang mga pag-aghat nga imong madawat.

Ingon nga diyutay ra kaayo ang narekord mahitungod sa pagkabata ug
kabatan-onan ni Jesus, ang Joseph Smith Translation nagdugang og tulo ka
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bersikulo nga mosunod sa Mateo 2:23 diha sa King James Version sa Biblia. Kini
nga mga bersikulo naghatag og pipila ka mga detalye niini nga panahon sa
kinabuhi sa Manluluwas. Samtang imong basahon ang mosunod nga pagdugang
gikan sa Hubad ni Joseph Smith, hunahunaa unsa ka mapainubsanon si Jesus isip
usa ka batan-ong lalaki:

“Ug nahinabo nga si Jesus nagtubo uban sa iyang mga kaigsoonan, ug nag-anam
ka lig-on, ug naghulat diha sa Ginoo alang sa higayon sa iyang pagpangalagad
nga moabut.

“Ug siya mialagad ubos sa iyang amahan, ug siya wala magsulti sama sa uban nga
mga tawo, ni siya matudloan; kay siya wala magkinahanglan nga adunay tawo nga
magtudlo kaniya.

“Ug human sa daghang mga tuig, ang takna sa iyang pagpangalagad nagkaduol”
(Hubad ni Joseph Smith, Mateo 3:24–26 [Giya ngadto sa mga Kasulatan]).

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa buluhaton karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mat.1–2 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 2: DAY 2

Mateo 3
Pasiuna
Si Juan Bautista nagsangyaw ug namunyag diha sa Judea. Mibiyahe si Jesukristo
gikan sa Galilea ngadto sa Suba sa Jordan, diin gibunyagan Siya ni Juan.
Mipamatuod ang Dios Amahan nga si Jesus mao ang Iyang Hinigugmang Anak.

Mateo 3:1–12
Si Juan Bautista nagsangyaw diha sa Judea
Hunahunaa nga ikaw naglingkod sa klase ug usa ka kauban nga estudyante
nanguha og butang nimo (sama sa ballpen libro, o jacket). Nangayo siya og pasaylo
sa pagkuha sa butang apan nagpadayon sa pagpanguha og mga butang gikan sa
ubang mga estudyante. Mangayo siyag pasaylo sa kada higayon apan nagpadayon
sa pagpanguha og mga butang nga dili iya. Unsa ang imong mahunahuna
mahitungod niining mga pagpangayo sa estudyante og pasaylo?

Sa unsa kaha nga paagi nga kining mga lihok sa estudyante susama sa
pagpaningkamot sa paghinulsol nga walay sinserong tinguha?
____________________

Samtang imong tun-an ang Mateo 3, pangita og mga kamatuoran nga nagtabang
kanato sa pagsabut kon unsa ang kinahanglan gayud natong buhaton aron
tinud-anay nga maghinulsol.

Miabut si Jesukristo sa edad nga Siya magsugod na sa Iyang pangalagad. (Ang
kasagarang edad nga ang mga lalaki sa Israel mosulod sa pagpangalagad mao ang
30 anyos ang panuigon [tan-awa sa Numeros 4:3].) Basaha ang Mateo 3:1–4, nga
mangita sa unsay nahitabo niana nga panahon nga motabang sa pag-andam sa
katawhan alang sa pagpangalagad sa Manluluwas.

Si Juan Bautista mao ang “anak nga
lalaki ni Zacarias ug Elisabet, ingon nga
pari ang kagikan pinaagi sa duha ka
mga ginikanan. Kini nga kaliwatan
importante, gumikan nga si Juan mao
ang hulagway sa balaod ni Moises,
gidesinyo sa pag-andam sa dalan sa
Mesiyas, ug pag-andam sa katawhan sa
pagdawat Kaniya” (Bible Dictionary,
“John the Baptist”). Si Elisabet paryente
usab ni Maria, ang inahan ni Jesus.
Gihuptan ni Juan ang mga yawe sa
Aaronic Priesthood (tan-awa sa
D&P 13; 84:27–28). Ang Iyang panaput
ug pagkaon, nga gihulagway diha sa
Mateo 3:4, nagpaila sa iyang kabus nga
kahimtang.
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Gikan sa unsay imong nakat-unan diha sa Mateo 3:1–4, unsa ang gibuhat ni Juan?

Ang misyon ni Juan gipanagna ni Isaias (Esaias) ug sa ubang mga propeta (tan-awa
sa Isaias 40:3; Malaquias 3:1; 1Nephi 10:7–10). Pagaandamon ni Juan ang dalan
alang sa Mesiyas (Jesukristo) pinaagi sa pagpahayag og paghinulsol ug pagbunyag
diha sa tubig.

Basaha ang Mateo 3:5–6, nga mangita kon giunsa sa mga katawhan pagtubag ang
mensahe ni Juan.

Giunsa pagtubag sa katawhan ang mensahe ni Juan? ____________________

Ang kaandam sa pagkumpisal sa mga sala ngadto sa Langitnong Amahan ug, kon
kinahanglan, sa gitudlo nga mga priesthood lider importante ngadto sa paghinulsol
(tan-awa sa Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo
[2004], 132).

Basaha ang Mateo 3:7, nga mangita sa mga katawhan nga gipakigsultihan ni Juan.

Ang mga Pariseo usa ka relihiyosong pundok sa mga Judeo kansang ngalan
nagsugyot nga ibulag o ilain. Mapagarbuhon sila sa higpit nga pagsunod sa balaod
ni Moises ug mituo nga ang hinimo sa tawo nga mga pagdugang ngadto niini, nga
nailhan isip ang balaod nga gipaagi sa ba-ba [tradisyon sa mga elder], ingon ka
importante sa balaod ni Moises mismo (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Pariseo, Mga”). Ang mga Saduceo usa ka gamay apan gamhanan sa politika nga
pundok sa mga Judeo kinsa mituo sa pagsunod og higpit sa balaod ni Moises apan
wala motuo sa doktrina sa pagkabanhaw o kinabuhing dayon (tan-awa ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Saducio, Mga”).

Unsa ang gitawag ni Juan sa mga Pariseo ug mga Saduceo? ____________________

Ang Palistinian nga bitin mao ang labing komon nga makahilong bitin sa Israel.
Ang mga bitin aktibo sa gabii ug kasagarang mangitag pagkaon pinaagi sa
pag-ukoy ug dayon pagtukob sa ilang biktima. Kon bation nilang mahulga, ang
mga bitin molikos sa ilang lawas, mosotsot, ug moatake sa ilang mga kaaway.

Ngano sa imong hunahuna gipakisama
ang mga Pariseo ug mga Saduceo sa
mga bitin?

Ang Joseph Smith Translation naglakip
og dugang nga mga pulong nga gisulti
ni Juan ngadto sa mga Pariseo ug mga
Saduceo. Human makigpulong kanila
diha sa Mateo 3:7, mipahimangno
si Juan:

“Nganong wala man ninyo gidawat ang
pagsangyaw niya kinsa gipadala sa
Dios? Kon wala ninyo kini dawata diha
sa inyong kasingkasing, wala kamo modawat kanako; kon wala kamo modawat
kanako, wala ninyo dawata siya nga ako gipadala aron sa pagsaksi; ug alang sa
inyong mga sala kamo walay kupo.
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“Busa, paghinulsol ug pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol”
(Joseph Smith Translation, Matthew 3:34–35 [diha sa Bible appendix]).

Sumala ni Juan, kon ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo misalikway sa iyang
pagsangyaw, kinsa man usab ang ilang isalikway?

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

Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong “Pamunga kamog mga bunga nga
mahiangay sa paghinulsol” diha sa Mateo 3:8.

Diha sa mga kasulatan ang mga tawo
usahay gisimbolo pinaagi sa mga kahoy
nga namunga og maayong bunga o bati
nga bunga. Ang bunga nagrepresentar
sa atong mga tinguha ug mga lihok.
Ang mga pulong “mahiangay sa” diha
sa bersikulo 8 nagpasabut og “takus sa”
(tan-awa sa Mateo 3:8 ).

Hunahunaa ang sitwasyon gikan sa
sinugdanan niini nga
leksyon—mahitungod sa usa ka estudyante nga nanguha og mga butang gikan sa
ubang mga estudyante. Gipakita ba og husto sa estudyante ang tinuod nga
baruganan sa paghinulsol pinaagi sa iyang mga tinguha ug mga aksyon? Nganong
wala man? ____________________

Ang Mateo 3:8 nagtabang kanato sa pagsabut nga kita nagpakita og tinuod nga
paghinulsol ngadto sa Dios samtang kita nag-usab sa atong mga tinguha ug
mga lihok sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an. Ikonsiderar ang pagsulat
niini nga baruganan diha sa margin tupad sa Mateo 3:8.

Pamalandungi kon giunsa sa atong mga tinguha ug mga lihok pagpakita nga kita
sa tinuod naghinulsol sa atong mga sala samtang imong ikonsiderar ang mosunod
nga mga kinaiya: manikas diha sa eskwelahan, dautan ngadto sa mga igsoon,
mogamit og ngil-ad nga pulong, ug motan-aw og pornograpiya.

1. Diha sa imong scripture study journal, ipasabut kon unsaon sa usa
ka tawo kinsa nakahinulsol niini nga mga sala sa paghunahuna ug

paglihok.

Basaha ang Mateo 3:10, nga mangita sa sangputanan sa dili tininuod nga
paghinulsol.

Pamalandungi ang bisan unsa nga mga tinguha o mga lihok nga mahimong imong
usbon aron tininuod nga maghinulsol. Paghunahuna mahitungod sa unsaon nimo
sa pagpakita og tinuod nga paghinulsol pinaagi sa pag-usab og bisan unsa nga
mga tinguha o mga lihok nga dili pinasubay sa mga pagtulun-an sa Dios.

Basaha ang Mateo 3:11, nga mangita sa unsay gisulti ni Juan Bautista sa buhaton sa
Manluluwas.

Si Jesus mobunyag “[uban] ang Espiritu Santo, ug kalayo” (Mateo 3:11). Kini nga
bunyag gikinahanglan human sa bunyag pinaagi sa tubig ug nagpasabut ngadto sa
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pagdawat sa Espiritu Santo, nga nagbalaan ug naglimpyo sa atong mga kalag ingon
og pinaagi sa kalayo (tan-awa sa 2 Nephi 31: 13–14, 17).

Ang Mateo 3:12 naghulagway unsay mahitabo sa sinimbolo nga paagi sa mga
matarung kinsa midawat kang Jesukristo ug ngadto sa dautan kinsa
misalikway Kaniya.

Mateo 3:13–17
Si Jesukristo gibunyagan, ug ang Amahan mipasidungog Kaniya ingon nga Iyang
Hinigugmang Anak

2. Paggahin og panahon sa pagpamalandong sa makadiyut sa imong
kaugalingon nga bunyag. Diha sa imong scripture study journal,

i-rekord unsa ang imong nahinumduman mahitungod niining importanting
hitabo sa imong kinabuhi.

Ingon nga na-rekord diha sa Mateo 3:13–17, si Jesukristo gibunyagan. Samtang
imong tun-an kini nga mga bersikulo, pangita og mga pagkapareha tali sa imong
bunyag ug sa bunyag sa Manluluwas.

Basaha ang Mateo 3:13–17, nga mangita sa mga tubag sa mosunod nga tulo ka
pangutana mahitungod sa bunyag ni Jesus;

Pinaagi ni kinsa? ____________________

Giunsa? ____________________

Ngano? ____________________

Kon gikinahanglan, ipahiangay ang imong mga tubag pinasikad sa mosunod nga
impormasyon:

Mibiyahe si Jesus gikan sa Galilea ngadto sa Suba sa Jordan aron magpabunyag ni
Juan tungod kay si Juan naghupot sa mga yawe sa Aaronic Priesthood ug adunay
awtoridad sa pagpahigayon sa ordinansa sa bunyag. Isulat ang Juan Bautista ug
Tukma nga awtoridad diha sa linya sunod sa “Pinaagi ni kinsa?”
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Si Jesus “mihaw-as dayon gikan sa
tubig” (Mateo 3:16) nagpakita nga Siya
gibunyagan pinaagi sa
pagpaunlod—nagpasabut nga Siya
hingpit nga natabunan sa tubig. Isulat
Pinaagi sa pagpaaunlod diha sa linya
sunod sa “Giunsa?”

Nahibalo si Juan Bautista nga ang
posisyon ug awtoridad ni Jesus mas taas
kay sa iyang kaugalingon. Hinoon,
sumala sa Mateo 3:15, si Jesus miingon
nga Siya nagkinahanglan nga
mabunyagan “ aron sa pagtuman sa
tibuok pagkamatarung.” Isulat kini nga
mga pulong diha sa linya tupad sa
“Ngano?”

“Aron sa pagtuman sa tibuok
pagkamatarung” nagpasabut nga
buhaton ang tanan nga gikinahanglan sa Langitnong Amahan ngari kanato aron
kita makapuyo pag-usab uban Kaniya. Kini naglakip sa mga ordinansa sa
kaluwasan. Pinaagi sa pagpabunyag, si Jesus mihan-ay sa hingpit nga ehemplo
alang kanato sa pagsunod. Basaha ang 2 Nephi 31:4–9, ug isulat kini isip usa ka
cross-reference diha sa margin tupad sa Mateo 3:15. Markahi ang mga pulong nga
nagtabang kanimo sa pagsabut unsa ang kahulugan sa “ aron sa pagtuman sa
tibuok pagkamatarung.”

Gamita ang mga tubag sa nag-unang mga pangutana aron sa pag-ila og doktrina
mahitungod sa tukma nga bunyag gikan sa Mateo 3:13–17. ____________________

Sa unsa nga paagi nga ang imong bunyag makomparar sa ehemplo nga gihan-ay
sa Manluluwas alang kanato?

Lain nga importanting doktrina diha sa Mateo 3:16–17 may kalabutan ngadto sa
Diosnong Kapangulohan. Basaha og balik kini nga mga bersikulo, nga mangita sa
unsay ilang gitudlo mahitungod sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Sa mosunod nga mga linya, isulat ang kinatibuk-ang nahimutangan sa kada
miyembro sa Diosnong Kapangulohan sa panahon sa pagbunyag sa Manluluwas:

Ang Amahan: ____________________

Ang Anak: ____________________

Ang Espiritu Santo: ____________________

Importante ang pagsabut nga ang Espiritu Santo wala sa tinuoray mausab ngadto
sa usa ka salampati. Hinoon, ang salampati usa ka timailhan o simbolo nga ang
Espiritu Santo mikunsad diha ni Jesus (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Salampati, timailhan sa”).

Unsa ang gitudlo niini nga mga bersikulo mahitungod sa Diosnong
Kapangulohan? (Tan-awa usab D&P 130:22–23.) ____________________
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Daghang mga tawo nga walay husto o kompleto nga kahibalo sa Diosnong
Kapangulohan. Kon mas daghan kitang masabtan sa tinuod nga kinaiyahan sa
Diosnong Kapangulohan, mas dako nga gugma ang atong bation alang Kanila ug
mas maayo ang atong pagpangandam sa pagtudlo ug pagpamatuod kabahin
Kanila ngadto sa uban.

3. Tan-awa ang nasulat alang sa “Dios” diha sa Bible Dictionary, o
alang sa “Dios, Diosnong Kapangulohan” diha sa Giya ngadto sa

mga Kasulatan (scriptures.lds.org). Basaha ang nasulat, mangita sa
impormasyon mahitungod sa kada miyembro sa Diosnong Kapangulohan.
Diha sa imong scripture study journal, pagsulat og usa o duha ka mga sentence
mahitungod sa kada miyembro sa Diosnong Kapangulohan nga naglakip og
impormasyon nga sa imong hunahuna importanting mahibaloan.

Ikonsiderar ang pagpakigbahin sa imong pagpamatuod sa Amahan, sa Anak, ug sa
Espiritu Santo ngadto sa usa ka tawo nga imong kaila.

4. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 3 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 2: DAY 3

Mateo 4
Pasiuna
Human sa Iyang bunyag, migahin si Jesus og 40 ka adlaw sa pagpuasa ug
pakig-uban sa Langitnong Amahan didto sa kamingawan. Human niini nga
kasinatian, ang yawa mitintal kang Jesus. Naggamit og kasulatan, gibuntog ni Jesus
ang kada tintasyon. Miadto sa Galilea ang Manluluwas, diin Iyang gitawag si Pedro
ug ang uban sa pagsunod Kaniya ug mipadayon sa pagtudlo, pagsangyaw, ug
pagpang-ayo.

Mateo 4:1–11
Gibuntog ni Jesus ang mga pagtintal sa yawa
Lakaw ngadto sa usa ka duol nga bintana, ug sulod sa 30 ka segundo itumong ang
imong atensyon diha sa usa ka piho nga butang sa gawas nga dili balhinon ang
panan-aw. (Kon dili ka makahimo sa pagtan-aw sa gawas sa bintana, tutuki ang
usa ka butang sa sulod.)

Diha bay usa ka butang nga nakapalinga kanimo gikan sa butang nga imong
gitutukan? Unsa ang imong gihunahuna sulod sa 30 ka segundo?

Samtang kita magpabilin nga nakatutok sa pagsunod sa mga sugo sa Langitnong
Amahan, ang mga palinga nga porma og mga tintasyon mosulay sa pagbitad
palayo sa atong pagtutok ug mogiya kanato ngadto sa sala. Paghunahuna
mahitungod sa mga paagi si Satanas nagtintal kanimo sa pagpakasala. Samtang
imong tun-an ang Mateo 4, pangita og baruganan nga imong magamit sa
pagtabang kanimo sa pagbuntog sa mga tintasyon.

Human sa Iyang bunyag, ang Manluluwas may kasinatian nga mitabang sa
pag-andam Kaniya alang sa Iyang yutan-ong pangalagad. Basaha ang Mateo 4:1–2,
gamit ang mga koreksyon gikan sa Joseph Smith Translation diha sa mga footnote
alang sa mga bersikulo. Samtang imong basahon, pangitaa ang unsay nasinati ni
Jesus didto sa kamingawan. (Timan-i nga niining kinatibuk-ang kahulugan, ang
makig-uban nagpasabut og pagbaton og suod, espirituhanong inter-aksyon.)

Sa unsang paagi ang pagpuasa ug pakig-uban sa Langitnong Amahan nakatabang
ni Jesus sa pag-andam alang sa Iyang yutan-ong pangalagad?
____________________
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Gibuntog ni Jesus ang mga pagtintal ni
Satanas.
Ang Pagtintal ni Jesus, ni Carl Heinrich Bloch. Gigamit nga may
pagtugot sa National History Museum sa Frederiksborg Castle sa
Hillerød, Denmark. Ayaw kopyaha.

Ang mosunod nga tsart makatabang
nimo sa pagkat-on mahitungod sa
kasinatian ni Jesus sa dihang Siya
gitintal sa yawa. Tun-i ang mga tudling
sa kasulatan diha sa wala nga kolum sa
tsart. Dayon isulat unsay gitintal ni
Satanas nga ipabuhat ni Jesus ug
ihulagway kon giunsa pagtubag ni Jesus
ang tintasyon Samtang nagtuon ka,
timan-i nga ang Hubad ni Joseph Smith
nagkorihir sa mga pahayag diha sa
Mateo 4:5, 8 aron sa pagpakita nga ang
Espiritu, dili ang yawa, ang midala sa
Manluluwas ngadto sa lainlaing mga
dapit (tan-awa usab ang Joseph Smith
Translation, Luke 4:5 ).

Unsay gitintal ni Satanas nga
ipabuhat ni Jesus

Giunsa pagtubag ni Jesus ang
tintasyon

Mateo
4:3–4

Mateo
4:5-7

Mateo
4:8–11

1. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsay gihulagway niini nga istorya mahitungod sa mga

paagi sa yawa sa pagtintal kanato sa pagpakasala?

Tan-awa ang pagkasusama sa tubag sa Manluluwas ngadto sa matag tintasyon.
Ang mga kasulatan nga nahinumduman sa Manluluwas miklaro sa hustong lihok
nga pagabuhaton alang sa kada tintasyon, ug iyang gigamit ang mga kamatuorang
gitudlo niadto nga mga kasulatan. Ang mosunod maoy usa ka baruganan nga
atong makat-unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas: Kon atong hinumduman
ug gamiton ang mga kamatuoran nga gitudlo diha sa mga kasulatan, kita
makabuntog sa mga tintasyon sa yawa. Mahimo nga imong isulat kini nga
baruganan diha sa margin sa imong mga kasulatan duol sa Mateo 4:3–11.

Maghunahuna mahitungod niini nga baruganan, nganong importante ang regular
nga pagtuon sa mga kasulatan?
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Si Elder G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihatag sa
mosunod nga tambag mahitungod sa pagtuon ug sa pagmemorya og mga
tudling sa kasulatan: “Pagmaalamon kon unsaon ninyo paggamit ang
teknolohiya. Markahi ang importante nga mga kasulatan sa inyong device ug
pakisayud og balik ngadto niini kanunay. Kon kamong mga batan-on moribyu og
usa ka bersikulo sa kasulatan kanunay sama sa inyong pagpadala og mga

mensahe sa text, makamemorya na unta kamo og gatusan ka mga tudling sa kasulatan. Kadto
nga mga tudling mahimong gamhanang tinubdan sa inspirasyon ug giya sa Espiritu Santo sa
panahon sa panginahanglan.” (“Alang sa Kalinaw Sa Panimalay,” Ensign o Liahona, Mayo
2013, 30).

Mga Panalangin sa Pagtuon sa Kasulatan
Usa sa imong mga oportunidad niini nga tuig isip usa ka estudyante sa seminary mao ang
pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon. Ang pagbasa sa mga kasulatan naglig-on sa imong relasyon
ngadto sa Ginoo. Si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo: “Akong nakita nga kon dili kaayo
nako hatagan og bili ang akong pakigrelasyon uban sa Dios ug sa dihang maora og walay
diosnong dalunggan nga naminaw ug walay diosnong tingog nga namulong, ako layo ra gayud
kaayo. Kon akong isubsob ang akong kaugalingon diha sa mga kasulatan ang gilay-on
magkaduol ug ang pagka-espirituhanon mobalik.”(Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 84).

2. Kompletuha ang mosunod nga kalihokan diha sa imong scripture
study journal:

a. Paghimo og tulo ka kolum sa usa ka pahina nga papel. Diha sa unang
kolum, isulat ang tulo ka mga sala nga ang mga kabatan-onan nga imong
ka-edad mahimong matintal sa pagbuhat. Diha sa ikaduhang kolum, isulat
ang paagi nga si Satanas maninguha sa pagdani og usa ka tawo sa paghimo
sa kada sala nga imong gilista sa unang kolum. Dayon pangita og piho nga
reference sa kasulatan nga nagtudlo og mga kamatuoran nga
mahinumduman ug magamit sa usa ka tawo kon tintalon sa paghimo sa
kada sala nga imong gilista, ug isulat ang reference sa kasulatan diha sa
ikatulo nga kolum. (Ikonsiderar ang pagrefer ngadto sa mga scripture
mastery passage, sama sa Genesis 39:9 o Doktrina ug mga Pakigsaad 10:5.)

b. Diha sa lain nga pahina, isulat ang kasulatan nga imong mahinumduman
ug magamit sa sunod nga higayon nga ikaw matintal sa pagpakasala.
Ikonsiderar ang pagmemorya sa kasulatan nga imong gipili.

Mateo 4:12–17
Si Jesus nagpuyo sa Galilea
Daghan ang mga panghitabo tali sa pagkahuman sa 40 ka adlaw nga ang
Manluluwas didto sa kamingawan (Mateo 4:11) ug sa pagkabilanggo ni Juan
Bautista (Mateo 4:12; tan-awa sa “Panag-uyon sa mga Ebanghelyo”).

Diha sa Mateo 4:12–15 atong nakat-unan nga human sa Iyang kasinatian didto sa
kamingawan, miadto si Jesus sa Galilea ug mipuyo didto sa siyudad sa Capernaum.
Gitiman-an ni Mateo nga ang pangalagad sa Manluluwas didto sa Galilea
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nagtuman sa panagna nga gihimo ni Isaias (tan-awa sa Isaias 9:1–2). Basaha ang
Mateo 4:16, ug ikonsiderar ang pagmarka unsay gipanagna ni Isaias nga mahitabo.

Gikan niini nga panagna atong nakat-unan nga si Jesukristo nagdala og kahayag
ngadto sa mga kinabuhi niadtong kinsa anaa sa kangitngit. Samtang imong
ipadayon ang imong pagtuon sa Mateo ug sa ubang mga Ebanghelyo, pangitaa
giunsa sa Manluluwas paghimo niini sa tibuok Niya nga pangalagad.

Ingon nga na-rekord diha sa Mateo 4:17, ang Manluluwas misugod sa Iyang
pagsangyaw og paghinulsol agi og pagpangandam alang sa gingharian sa langit
(Iyang Simbahan) nga gitukod taliwala sa katawhan.

Mateo 4:18–22
Nagtawag si Jesus ni Pedro ug sa uban sa pagsunod Kaniya
Tan-awa ang hulagway sa Manluluwas nga nagtawag ni Pedro ug ni Andres, ug
tan-awa unsay gibuhat ni Pedro ug ni Andres sa laya (pukot).

Samtang ang ubang mga tawo niana
nga panahon tingali nagtan-aw ni
Pedro ug ni Andres ingon og
ordinaryong mga mangingisda, nakita
ni Jesukristo ang ilang dako kaayo nga
potensyal ug nahibalo kon unsay
mahimo kanila. Paghunahuna og mga
paagi nga kita sama ni Pedro ug
ni Andres.

Samtang ikaw magpadayon sa pagtuon
sa Mateo 4, pangitaa ang unsay atong
kinahanglan gayud nga buhaton nga mahimo ang tanan nga gusto sa Ginoo
kanato nga mahimo.

Basaha ang Mateo 4:18–22, mangita sa inter-aksyon tali sa Manluluwas ug sa pipila
ka mga mangingisda.

Ibutang ang imong kaugalingon sa posisyon sa usa niini nga tawo. Hunahunaa ang
mahitungod sa unsay imong isakripisyo sa pagsunod sa Manluluwas ug pagtabang
sa Iyang buhat sa tibuok panahon. Ngano kaha nga kini lisud?
____________________

Tan-awa kon giunsa niini nga mga mangingisda—Pedro, Andres, Santiago, ug
Juan—pagtubag sa pagdapit sa Manluluwas. Unsa sa ilang diha-diha dayon nga
tubag ang gipakita mahitungod sa ilang kinaiya?

Unsa ang mga “mangingisdag tawo” (Mateo 4:19)? ____________________

Pamalandungi kon nganong kini nga mga tawo makahimo og mas maayo sa ilang
mga kinabuhi isip “mangingisdag tawo” kon ikumparar ngadto sa
pagka-mangingisda.

Atong makat-unan ang mosunod nga baruganan gikan sa ehemplo niini nga mga
tawo: Kon kita diha-diha dayon motubag ngadto sa mga pagdapit sa
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Manluluwas nga mosunod Kaniya, Siya makahimo pa og daghan sa atong
mga kinabuhi kay sa kita makahimo sa atong kaugalingon.

Si Elder B. Wirthlin sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihatag og usa
ka pangutana kalabut sa “mga laya” sa atong mga kinabuhi:

“‘Kon ang Manluluwas motawag kaninyo karong adlawa, andam ba kamo sa
pagbiya sa inyong mga laya ug mosunod Kaniya?’ …

“Ang mga laya adunay daghang mga gidak-on ug mga porma. Ang mga laya
nga gibiyaan ni Pedro, Andres, ug Juan tinuod nga mga butang—mga himan
nga nagtabang kanila nga makapangita og panginabuhi. …

“Ang mga laya sa kinatibuk-an gipasabut isip usa ka kagamitan sa pagdakop
og usa ka butang. Sa mas limitado apan mas importante nga panabut, mahimong atong
ipasabut ang laya isip bisan unsa nga butang nga modani o mopugong kanato sa pagsunod sa
tawag ni Jesukristo, ang Anak sa buhing Dios.

“Ang mga laya nga gigamit dinhi mahimo nga atong mga trabaho, atong mga lingaw-lingaw,
atong mga kalipay, ug, labaw sa tanan, atong mga tintasyon ug mga sala. Sa laktod, ang usa ka
laya mahimo og bisan unsa nga butang nga mobitad kanato palayo gikan sa atong relasyon sa
atong Langitnong Amahan o gikan sa Iyang gipahiuli nga Simbahan” (“Follow Me,” Ensign,
Mayo 2002, 15).

3. Gibasi sa pagpasabut ni Elder Wirthlin sa “mga laya,” diha sa
imong scripture study journal paghulagway og 3–4 ka mga

ehemplo kon giunsa sa modernong mga laya pagpugong sa usa ka tawo sa
atong panahon gikan sa diha-diha dayon nga pagtubag ngadto sa pagdapit sa
Manluluwas sa pagsunod Kaniya.

Si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo mahitungod sa mga panalangin nga
mahimong moabut samtang kita nagsunod sa Manluluwas: “Ang mga lalaki ug
mga babaye kinsa nagtugyan sa ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios
makadiskubre nga Siya makahimo og mas daghan pa sa ilang mga kinabuhi kay
sa sila makahimo. Iyang paladman ang ilang mga kalipay, palapdon ang ilang
panan-awon, paabtikon ang ilang mga hunahuna, palig-onon ang ilang mga

kaugatan, bayawon ang ilang mga espiritu, pilopiloon ang ilang mga panalangin, dugangan ang
ilang mga oportunidad, hupayon ang ilang mga kalag, padaghanon ang mga higala ug bubuan
og kalinaw. Bisan kinsa ang mohatag sa ilang kinabuhi diha sa pagserbisyo sa Dios makakaplag
og mahangturong kinabuhi” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Des. 1988, 4).

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kanus-a ka, o usa ka tawo nga imong kaila, nakasinati og susama nga mga
panalangin tungod sa pagbiya sa kalibutanong mga kabalaka aron sa
pagsunod sa Manluluwas?

b. Samtang imong ikonsiderar ang mga panalangin nga atong madawat
pinaagi sa pagsunod sa Manluluwas, ngano sa imong hunahuna importante
ang pagtubag diha-diha dayon sa Iyang mga pagdapit sa pagsunod Kaniya?
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Ikonsiderar ang paghimo og tumong nga sa usa ka paagi ikaw mas makatubag
ngadto sa mga pagdapit sa Manluluwas sa pagsunod Kaniya.

Mateo 4:23–25
Si Jesus naglibut sa Galilea nga nagtudlo, nagsangyaw, ug nang-ayo
Basaha ang Mateo 4:23–25, ug ikonsiderar ang pagmarka sa mga lihok sa
Manluluwas.

Sa tibuok nimong pagtuon sa mga Ebanghelyo, ikaw makakat-on mahitungod sa
mga piho nga mga higayon sa Manluluwas sa iyang pagtudlo, pagsangyaw, ug
pangpang-ayo sa panahon sa Iyang yutan-ong pagpangalagad.

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 4 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Si Jesus nagtudlo sa Wali Ibabaw sa Bungtod

UNIT 2: DAY 4

Mateo 5
Pasiuna
Ang Mateo 5–7 nagrekord og usa ka wali nga gihatag sa Manluluwas diha sa
sinugdanan sa iyang pagpangalagad. Kini nailhan isip ang Wali Ibabaw sa Bungtod.
Kini nga leksyon naglakip sa Mateo 5, nga naglangkob og mga baruganan nga
gitudlo sa Manluluwas nga naggiya ngadto sa kalipay. Siya usab misugo sa Iyang
mga disipulo sa pagpakita og matarung nga ehemplo ug pagtudlo sa mas labaw
nga balaod.

Mateo 5:1–12
Ang Manluluwas nagsugod sa Wali Ibabaw sa Bungtod pinaagi sa pagtudlo sa mga
Kabulahanan
Unsaon nimo sa pagtubag sa mosunod
nga mga pangutana: Malipayon ba ka?
Ngano o nganong dili man?
____________________

Ikonsiderar ang gisulti ni Presidente
Dieter F. Uchtdorf sa Unang
Kapangulohan mahitungod sa kalipay:

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

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

“Kita ang importante. Kita ang nagtino sa atong kalipay” (“Mga Pagmahay ug Resolusyon,”
Ensign o Liahona, Nob. 2012, 23).

Samtang imong tun-an ang Mateo 5, pangitaa ang mga baruganan nga
makatabang kanimo nga makasabut unsay modala og tinuod nga kalipay.

Susiha ang Mateo 5:3–11, nga mangita sa mga pulong nga gibalik diha sa
sinugdanan sa kada bersikulo. (Mahimo nimong markahan ang pulong nga
bulahan nga makaplagan diha sa Mateo 5:3.)

Tungod kay ang pulong bulahan gihubad gikan sa pulong nga Latin beatus,
nagpasabut nga palaran o malipayon, kini nga mga bersikulo kasagaran nga
gitawag og Mga Kabulahanan.

Sa panahon sa Iyang pagbisita sa mga Nephite, mihatag si Jesukristo og usa ka wali
nga susama sa Wali Ibabaw sa Bungtod nga makaplagan diha sa Mateo 5. Isip usa
ka pasiuna sa Iyang Wali ngadto sa mga Nephite, gipasabut sa Manluluwas nga
ang paagi sa pagduol ngadto Kaniya mao ang pagbunyag ug pagdawat sa Espiritu
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Santo (tan-awa sa 3 Nephi 12:1–2). Ang Mga Kabulahanan nga makita diha sa
Mateo 5:1–12 ug 3 Nephi 12:1–12 naghatag og agianan alang kanato nga
makahibalo unsaon sa pagduol ngadto Kaniya.

Basaha ang 3 Nephi 12:3–6, nga mangita kon sa unsang paagi ang mensahe sa
Ginoo niadto nga mga bersikulo paghatag og mas maayo nga pagsabut sa mga
tudling sa kasulatan diha sa Mateo 5:3–6.

1. Pagpili og usa sa Mga Kabulahanan diha sa Mateo 5:3–12. Sa imong
scripture study journal, pagsulat og mubo nga pakigpulong

mahitungod niana nga kabulahanan. (Mahimong imong i-apil ang mga
panabut gikan sa 3 Nephi 12.) I-apil ang mosunod nga impormasyon isip
kabahin sa imong pakigpulong:

a. Ilha ang panalangin nga gisaad kanato tungod sa pagsunod niana nga
kabulahanan.

b. Pagsugyot og piho nga mga paagi nga kita makapuyo sumala niini nga
kabulahanan.

c. Ipasabut sa unsa nga paagi ang pagpuyo sumala niini nga kabulahanan
makadala kanato og kalipay. Mahimo usab nga imong ipakigbahin ang
kasinatian nga nagpakita giunsa niana nga kabulahanan pagdala kanimo og
kalipay.

Tingali imong natan-aw nga ang kada usa sa mga Kabulahanan nagtudlo
mahitungod sa mga hiyas ni Jesukristo. Pinaagi sa pagsunod niini nga mga
pagtulun-an kita mahimo nga mas mahisama Kaniya. Gikan sa Mateo 5 atong
makat-unan nga samtang kita nagpalambo og Kristohanon nga mga hiyas,
kita makakaplag og dugang nga kalipay.

Pagpili og hiyas gikan sa usa sa mga Kabulahanan, ug paghimo og tumong nga
motabang nimo sa pagpalambo niana nga hiyas.

Mateo 5:13–16
Nagtudlo si Jesukristo sa Iyang mga disipulo sa paghimo og matarung nga ehemplo
Pagkonsiderar og usa ka tawo nga imong kaila, sama sa usa ka miyembro sa
pamilya o higala, kinsa mapanalanginan pinaagi sa pagpaduol pa ngadto sa
Langitnong Amahan. Samtang nagpadayon ka sa pagtuon sa Mateo 5, pangitaa
ang mga baruganan nga makagiya kanimo samtang ikaw naninguha sa pagtabang
niini nga tawo.
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Ilista ang tanang mga gamit sa asin nga
imong mahunahunaan:
____________________

Dugangi ang imong lista human
mabasa ang unsay gisulti ni Elder
Carlos E. Asay sa Seventy mahitungod
sa asin.

“Ang [asin] importante sa panglawas; ang mga cell sa lawas kinahanglan gayud
og asin aron mabuhi ug motrabaho. Kini adunay antiseptic, o igpapatay og
kagaw, nga mga kinaiya. Kini usa ka makapapreserba. Kini usa ka sagol sa
daghang mga pagkaon ug mga produkto. Ug kini gibanabana nga adunay labaw
sa katorse ka libo nga mga kagamitan sa asin. …

“…Ang [asin nga] may lami … limpyo, lunsay, walay hugaw, ug mapuslanon.
Niini nga kahimtang o kondisyon ang asin mopreserba, motimpla, moayo, ug mohimo og ubang
magamit nga mga kahimoan” (“Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men,” Ensign,
Mayo 1980, 42).

Basaha ang Mateo 5:13, nga mangita kon kinsa ang gipakigsama sa Manluluwas
ngadto sa asin.

Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi ang mga disipulo ni Jesukristo makapakita og
sama nga mga kinaiya sa maayong asin.

Sumala sa bersikulo 13, unsa ang mahitabo kon ang asin mawad-an sa iyang lami?

Ang pulong nga lami nagpasabut dili lamang timpla sa asin apan usab sa talagsaon
niini nga mga kalidad nga naghimo niini nga usa ka makatambal ug
makapapreserba nga butang.

Unsa sa imong hunahuna ang makaingon sa asin nga mawad-an sa iyang lami?
____________________

Ang asin mawad-an sa iyang lami kon kini isagol sa ubang mga elemento (sama sa
hugaw) ug mahimong mahugawan.

Kon ang asin nagrepresentar sa mga disipulo ni Jesukristo, unsa ang girepresentar
sa hugaw o sa ubang makahugaw?

Gikan sa mga pagtulun-an sa Manluluwas, atong nakat-unan nga ang
mahugawan pinaagi sa sala sa kalibutan makapugong kanato nga mahimong
usa ka panalangin ngadto sa uban. Mahimo nga imong isulat kini nga
baruganan diha sa margin sa imong mga kasulatan duol sa Mateo 5:13.
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Mihatag usab si Elder Asay og tambag aron pagtabang kanato sa paglikay nga
mahugawan sa mga sala sa kalibutan: “Ako motanyag niining yano nga mga
sumbanan … ingon nga mga paagi sa pagpatunhay sa lami: Kon kini dili limpyo,
ayaw paghunahuna niini; kon kini dili tinuod, ayaw pagsulti niini; kon kini dili
maayo, ayaw pagbuhat niini ” (“Salt of the Earth,” 42–43).

Ikonsiderar kon unsay imong mabuhat karong adlawa sa paglikay nga mahugawan
pinaagi sa mga sala sa kalibutan. Hinumdumi nga pinaagi sa hugot nga pagtuo
diha ni Jesukristo ug sa paghinulsol, ikaw mahimong maputli gikan sa bisan
unsang mga sala nga imong nahimo.

Basaha ang Mateo 5:14–16, ug tan-awa kon sa unsa nga paagi gikumpapar sa
Manluluwas ang Iyang mga disipulo ngadto sa usa ka kandila. (Ang Mateo 5:14–16
usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimong markahan kini sa lahi nga paagi
aron sa pagtabang kanimo sa pagpangita niini sa umaabot.)

Scripture Mastery—Mateo 5:14–16
2. Sa imong scripture

study journal,
pagdrowing og usa ka yanong
kandila ug tubaga ang mosunod nga
mga pangutana:

a. Unsay ipasabut sa pagpadan-ag
sa imong kahayag?

b. Ngano sa imong hunahuna
importante ang pagsunod sa
mga sugo sa Ginoo diha sa
Mateo 5:14–16 sa pagpakita og
matarung nga ehemplo?

Mga Kapanguhaan sa Scripture Mastery
Mahimo kang mopamilyar sa mga kapanguhaan sa scripture mastery nga anaa sa LDS.org. Lakip
niini nga mga kapanguhaan mao ang mga kard sa scripture mastery, mga bookmark, mga
kalihokan sa pagkat-on, ug mga apps alang sa mobile nga mga device ug sa web. Kini nga mga
kapanguhaan makatabang kanimo niining mga tudling sa kasulatan.

Sumala niini nga mga bersikulo, atong nakat-unan nga ang atong matarung nga
mga ehemplo makatabang sa pag-awhag sa uban nga mas magpaduol sa
Langitnong Amahan. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga baruganan diha sa imong
mga kasulatan.
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3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Kanus-a ang usa ka tawo nakapakita og usa ka matarung

nga ehemplo nga nakatabang kanimo nga mas magpaduol ngadto sa
Langitnong Amahan?

Pamalandungi kon unsay imong mabuhat nga mahimong usa ka mas maayong
ehemplo ngadto sa imong pamilya ug mga higala.

Mateo 5:17–48
Si Jesukristo nagtudlo sa Iyang mga disipulo kon unsaon nga mahimong hingpit
sama sa Langitnong Amahan
Ang Mateo 5:17–20 nagrekord nga si Jesukristo nagtudlo nga Siya wala moanhi sa
pagbungkag, o sa pagwagtang, sa mahangturong mga kamatuoran diha sa balaod
ni Moises. Hinoon, Siya mianhi sa pagpahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo nga
nawala tungod sa kadautan ug sa apostasiya, sa pagkorihir sa bakak nga mga
pagtulun-an, ug sa pagtuman sa mga panagna nga gihimo sa mga propeta sa
Daang Tugon.

Sa Mateo 5:21–48, misulti ang Manluluwas mahitungod sa nagkalainlaing mga
balaod ug mga tradisyon nga gipalambo sa mga Judeo o gidugang ubos sa balaod
ni Moises. Samtang Siya mipasabut sa tinuod nga kahulugan sa mga balaod, siya
mitudlo og mas maayo nga paagi sa pagpuyo, Ang mga miyembro sa gingharian sa
Dios kinahanglan gayud mosunod niining mas labaw nga balaod. Aron sa
pagtabang kanimo sa pag-ila kon unsay gitudlo ni Jesukristo sa Iyang mga disipulo
mahitungod sa mas labaw nga balaod, kompletoha ang mosunod nga
pagpares-pares nga kalihokan:

Mosunod lamang sa gisugo sa balaod Sa unsa nga paagi kinahanglang
magkinabuhi ang mga disipulo ni
Jesukristo

____“Ayaw pagbuno” (tan-awa sa Mateo
5:21–26).

____“Ayaw pagpanapaw” (tan-awa sa Mateo
5:27–30).

____Kutob nga ikaw may “lisensya” sa
pagpakigbulag kini mahimo ang pagbulag sa
imong asawa (tan-awa sa Mateo 5:31–32).

____Tumana lamang ang mga panumpa nga
imong gihimo diha sa ngalan sa Ginoo
(Tan-awa sa Mateo 5:33–37).

____“Mata tungod sa mata, ug ngipon tungod sa
ngipon” (tan-awa sa Mateo 5:38–42).

____Gikinahanglan lamang nimo ang
paghigugma sa imong silingan (tan-awa sa
Mateo 5:43–47).

a. Ikaw wala magkinahanglan og mga
panumpa; ang imong pulong igo ra.

b. Higugmaon nimo ang imong kaaway.

c. Ayaw pakigbulag gawas sa pagpanapaw.

d. Ayaw kasuko.

e. Itahan ang pikas nga aping.

f. Ayaw paghimo og panapaw diha sa
imong kasingkasing pinaagi sa pag-abi-abi
og maibugon nga mga hunahuna,

4. Ribyuha ang mga kamatuoran nga imong nakat-unan sa panahon
niini nga leksyon. Diha sa lain nga mga linya sa imong scripture
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study journal, isulat ang mga pulong Sugod, Hunong, ug Padayon.
Timbang-timbanga ang imong kinabuhi, ug pagpili og usa ka butang nga
imong masugdan og buhat, usa ka butang nga imong mahunong pagbuhat, ug
usa ka butang nga imong mapadayon og buhat aron sa paggamit unsay imong
nakat-unan niini nga leksyon. Sunod sa angay nga pulong diha sa imong
scripture study journal, isulat unsay imong napilian nga sugdan ug unsay imong
napilian nga ipadayon. Butangi og marka nga tsek sunod sa pulong nga Hunong
sa pagpakita nga ikaw nakapili og usa ka butang nga ikaw makahunong sa
pagbuhat.

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa buluhaton karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 5 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

UNIT 2 ,  DAY 4

53



UNIT 3: DAY 1

Mateo 6–7
Pasiuna
Ang Wali Ibabaw sa Bungtod ni Jesus nagpadayon diha sa Mateo 6–7. Dinhi niini
nga bahin sa Iyang wali, gitudlo Niya nga ang matarung nga mga lihok sa
debosyon kinahanglan nga buhaton aron sa pagpahimuot sa Langitnong Amahan.
Gitudloan usab Niya ang Iyang mga disipulo sa pagpaninguha og una sa pagtukod
sa gingharian sa Dios.

Mateo 6:1–18
Ang Manluluwas nagtudlo sa Iyang mga disipulo sa pagbuhat og matarung nga
mga buhat
Pamalandungi ang mosunod nga mga pangutana: Nakahimo ka ba sukad og usa ka
butang nga maayo alang sa sayop nga mga katarungan? Kon mao, unsay
nakaawhag kanimo sa pagbuhat sa mao?

Timbang-timbanga ang Imong Kinabuhi
Kon kita mohatag og panahon sa pagtimbang-timbang sa tinuoray nga paagi kon unsa ka maayo
natong gisunod ang usa ka piho nga baruganan sa ebanghelyo, naghatag kita sa Espiritu Santo
og oportunidad sa pagtabang kanato sa pag-amgo kon unsa ang gibuhat nato nga maayo ug
unsaon nato nga kita molambo. Samtang imong timbang-timbangon ang imong kinabuhi, sulayi
pagtinguha ang paggiya sa Balaang Espiritu ug sa hingpit pagmatinud-anon.

Basaha ang Mateo 6:1–2, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas nga dili
maayo nga awhag alang sa paghimo og matarung nga mga buhat.

Ang mga limos maoy mga buhat sa relihiyusong debosyon, sama sa paghatag og
tabang ngadto sa mga kabus. Unsa ang gitudlo niini nga mga bersikulo
mahitungod sa nganong ang pipila ka mga tawo mohimo og mga paglimos?
____________________

Tan-awa nga ang Manluluwas mitawag niini nga mga tawo og “maut,” nga sa
Gresyanhon nagpasabut ngadto sa mga tawo kinsa mga nagpakaaron ingnon.

Basaha ang Mateo 6:3-4, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas mahitungod
sa unsaon gayud sa Iyang mga disipulo paghimo og matarung nga mga buhat.
Mahimo nimong markahan ang saad sa Manluluwas ngadto niadtong kinsa
naghimo og matarung nga mga buhat alang sa hustong mga katarungan.

Ang pagserbisyo sa tago nagpasabut nga kita sa hilum nagbuhat og serbisyo
ngadto sa uban nga walay pagpasigarbo o pagtinguha og bisan unsang matang sa
benepisyo. Adunay dakong importansyang ikahatag alang sa hilum nga mga buhat
sa serbisyo diin walay usa gayud nga nahibalo gawas sa gialagaran ug sa
nag-alagad.

Kompletuha ang mosunod nga pahayag sa pag-ila og baruganan nga atong
nakat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa Manluluwas: Kon kita mohimo og mga

54



buhat sa debosyon aron pagpahimuot sa Langitnong Amahan kay sa
maninguha og pagtagad sa uban, niana Siya mohimo ____________________.

Ang mga pulong “moganti kanimo sa dayag” mahimong sabton nga ang
Langitnong Amahan mopanalangin kanato sa temporal o espiritwal nga mga paagi
nga ang uban mahimong makakita o dili apan diin sayon kanato sa pag-ila kon
atong madawat ang panalangin.

Basaha ang Mateo 6:5–6 ug ang Mateo 6:16–18, nga mangita sa mga ehemplo nga
gigamit sa Manluluwas sa pagpakita sa baruganan sa paghimo og mga buhat sa
debosyon aron sa pagpahimuot sa Langitnong Amahan. Ang pulong nga
“masulub-on” ug “sila magapadautdaut sa ilang mga nawong” diha sa bersikulo 16
nagpasabut ngadto sa mga indibidwal kinsa nagpaklaro sa ilang pagpuasa.

Ang publiko nga pag-ampo dili sayop, ug dili tanan nga mga pag-ampo
kinahanglan nga himoon sa tago. Ang pag-ampo ug ang ubang mga relihiyosong
kalihokan mahimong buhaton diha sa publiko kon kini gihimo uban ang sinsiridad
ug debosyon ug sumala sa husto nga mga kalihokan sa Simbahan.

1. Diha sa imong scripture study manual, paghulagway og panahon
nga ikaw naghimo og matarung nga mga buhat sa

debosyon—sama sa pag-ampo o pagpuasa—aron sa pagpahimuot sa
Langitnong Amahan. Isulat ang mga paagi nga ikaw mibati nga
napanalanginan tungod sa imong sinsero nga pag-ampo.

Sa Mateo 6:7–15 ang Manluluwas mihatag og panudlo ug sumbanan alang sa
hustong paagi sa pag-ampo. Ang Iyang kaugalingon nga ehemplo sa pag-ampo
nailhan isip ang Amahan Namo. Basaha kini nga mga bersikulo nga mangita sa
dugang nga mga kamatuoran nga imong makat-unan mahitungod sa pag-ampo
gikan sa ehemplo sa Ginoo.

Ikonsiderar ang pagpangita og usa ka hilum, pribado nga dapit sa pag-ampo og
kusog, ug paghalad didto og usa ka sinsero nga pag-ampo ngadto sa Langitnong
Amahan. Unsa nga mga kalainan ang imong natan-aw tali sa paghalad og kusog
nga pag-ampo ug hilum nga pag-ampo? Ang imo bang mga hunahuna mas
makatumong kon ikaw mag-ampo og kusog?

2. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat og pipila ka mga
panabut gikan sa imong pagtuon sa Mateo 6:7–15 nga mahimong

motabang kanimo nga mahimong mas epektibo sa imong personal nga mga
pag-ampo.

Mateo 6:19–24
Nagtudlo si Jesukristo sa Iyang mga disipulo sa pagtigum og mga bahandi didto
sa langit
Ang bahandi maoy bisan unsa nga butang nga atong gihatagan og dakong bili.
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Basaha ang Mateo 6:19–21, nga
mangita sa mga matang sa bahandi nga
gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga
disipulo nga maoy tinguhaon.

Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga
kalainan tali sa mga bahandi nga
gitipigan dinhi ibabaw sa yuta ug sa
mga bahandi nga gitipigan didto
sa langit?

Sa mosunod nga tsart, paglista og tulo ka mga ehemplo sa mga bahandi nga
mahimong tinguhaon sa mga tawo nga tipigan dinhi ibabaw sa yuta ug tulo ka
mga ehemplo sa bahandi nga atong matipigan didto sa langit.

Mga bahandi ibabaw sa yuta Mga bahandi didto sa Langit

Basaha ang Mateo 6:22–24, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas nga
makatabang kanato sa pagtigum og mga bahandi didto sa langit.

Ang Hubad ni Joseph Smith sa Mateo 6:22 nagtabang kanato sa pagsabut nga ang
Manluluwas nagtudlo nga aron makatigum og bahandi didto sa langit kinahanglan
gayud nga ang atong mga mata “bug-os ngadto sa himaya sa Dios” (Hubad ni
Joseph Smith, Mateo 6:22 ), nagpasabut sa pagpahiuyon sa atong panan-aw ug
kabubut-on ngadto sa Dios.

Gikan sa katapusang sentence sa Mateo 6:24 atong nakat-unan ang mosunod nga
kamatuoran nga makatabang kanato sa paghinumdom sa pagtigum og bahandi
didto sa langit: Dili kita makaserbisyo sa Dios ug sa bahandi. Ang pulong nga
bahandi nagpasabut sa mga katigayunan o pagkakalibutanon.

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Ngano sa imong hunahuna kita dili makaalagad sa Dios ug

sa bahandi sa samang higayon?

Pamalandungi ang imong kinabuhi, ug paghunahuna og ehemplo kon sa unsa nga
paagi ang pagtumong sa imong mga tinguha diha sa kalibutanon makapalinga
nimo gikan sa pagserbisyo sa Dios ug sa pagtigum og mga bahandi didto sa langit.

Mateo 6:25–34
Ang Manluluwas nagtudlo sa Iyang mga disipulo sa pagtinguha og una sa
gingharian sa Dios
Ingon nga narekord diha sa Mateo 6:25–34, gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga
disipulo sa dili pagpakabalaka sa pagsangkap sa ilang nag-unang mga
panginahanglan. Ang Hubad ni Joseph Smith sa Mateo 6:25–27 nagtabang kanato
sa pagsabut nga Siya nagsulti og piho ngadto niadtong kinsa molakaw sa
pagsangyaw sa Iyang ebanghelyo (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Matthew
6:25–27 ).
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Basaha ang Mateo 6:31–34, nga mangita og usa ka baruganan nga gitudlo ni Jesus
sa Iyang mga disipulo nga pangitaon og una diha sa ilang mga kinabuhi. (Tan-awa
ang pagkasulti gikan sa Hubad ni Joseph Smith diha sa Mateo 6:33)

Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa Mateo 6:33?
____________________

“Ang gingharian sa Dios” (Mateo 6:33) nagrepresentar sa Simbahan ni Jesukristo sa
karaang panahon ug sa karon. Sa atong panahon kini nagrepresentar sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga gipahiuli aron sa
pag-andam sa mga anak sa Langitnong Amahan alang sa Iyang gingharian didto
sa langit—ang celestial nga gingharian.

Ang mosunod nga pahayag ni Presidente Ezra Taft Benson makatabang nimo sa
pagsabut unsaon paggamit niini nga baruganan diha sa imong kinabuhi:

“Kinahanglan nga ibutang nato ang Dios diha sa kinaunahan sa tanang butang
sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan gayud nga Siya ang mag-una. …

“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 tinguha sa atong kasingkasing, sa mga gipangayo sa atong
panahon, sa mga interes nga atong gitinguha, ug sa han-ay sa atong mga

prayoridad.

“Kinahanglan nga atong ibutang ang Dios og una sa tanan diha sa atong mga kinabuhi” (“The
Great Commandment—Love the Lord,” Ensign, Mayo 1988, 4).

4. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Kanus-a ka nakasinati og mga panalangin sa Langitnong

Amahan samtang naninguha ka sa pag-una Kaniya diha sa imong kinabuhi?

Mateo 7:1–5
Nagtudlo si Jesukristo sa Iyang mga disipulo mahitungod sa matarung nga
pagpanghukom
Basaha ang Mateo 7:1–2, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas mahitungod
sa pagpanghukom.

Ang Mateo 7:1 sa kasagaran masaypan nga nagpasabut nga kita kinahanglan dili
gayud maghukom. Hinoon, atong nakat-unan gikan sa Hubad ni Joseph Smith nga
si Jesukristo mitudlo nga kita kinahanglan nga “mohukom og matarung
nga hukom.”

Unsa sa imong hunahuna ang kahulugan sa matarung nga paghukom?
____________________

Basaha ang Mateo 7:3–5, ug pamalandungi ang pasumbingay nga gigamit sa
Manluluwas sa pagtudlo kanato unsaon ang paglikay sa paghukom sa uban sa dili
matarung nga paagi (tan-awa usab sa Juan 7:24).

Gipasabut ni Elder Dallin H. Oaks ang lainlaing matang sa paghukom:
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“Ako naglibug nga ang pipila ka mga kasulatan nagmando kanato sa dili
paghukom ug ang uban nagtudlo kanato nga kita kinahanglan nga mohukom ug
gani nagsulti kanato unsaon sa pagbuhat niini. Apan sa akong pagtuon niini nga
mga tudling, nakumbinser ako nga kining ingon og nagkasumpaki nga mga
direksyon nagkauyon kon atong tan-awon kini uban sa panan-aw sa
kahangturan. Ang tubag mao ang pagsabut nga adunay duha ka matang sa

paghukom: katapusang mga paghukom, nga kita gidili sa pagbuhat, ug kinaugalingon nga mga
paghukom nga kita gisugo sa paghimo, apan diha sa matarung nga mga baruganan. …

“Agi og kalainan sa pagdili sa mga tawo sa paghimo og katapusang mga paghukom, ang mga
kasulatan nagkinahanglan sa mga tawo nga mohimo sa unsay akong tawgon og ‘kinaugalingon
nga mga paghukom.’ Kini nga mga paghukom gikinahanglan sa paggamit sa personal nga moral
nga kabubut-on. …

“Tanan kita naghimo og mga paghukom sa pagpili sa atong mga higala, sa pagpili kon unsaon
nato paggahin ang atong oras ug atong salapi, ug, sa dayag, sa pagpili og mahangturong
kauban. …

“Sa kinaugalingon nga mga paghukom nga atong kinahanglan gayud nga himoon, kinahanglang
bantayan nato nga mohukom sa matarung nga paagi. Kinahanglan kita nga magtinguha sa
paggiya sa Espiritu sa atong mga desisyon. Kinahanglan nga atong limitahan ang atong mga
paghukom diha sa atong kaugalingon nga mga pagkatinugyanan. Kon mahimo kinahanglan
maglikay kita sa paghukom sa mga tawo hangtud kita adunay igo nga kahibalo sa mga
kamatuoran. Kutob nga mahimo, kinahanglan atong hukman ang hitabo kay sa tawo. Sa atong
tanan nga mga paghukom kinahanglan atong gamiton ang matarung nga mga sumbanan. Ug,
sa tanan niini kinahanglan atong hinunduman ang sugo nga mopasaylo” (“‘Judge Not’ and
Judging,” Ensign, Ago. 1999, 7, 9, 13).

Si President Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan mikomentaryo sa Mateo
7:3–5:

“Kini nga istorya kabahin sa mga troso ug mga puling ingon og konektado kaayo
sa dili nato klaro nga pagtan-aw sa atong mga kaugalingon. Dili ako 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.

“Pipila ka tuig ang milabay dihay balita kabahin sa usa ka tawo kinsa nagtuo
nga kon iyang nusnusan og lemon juice ang iyang nawong, dili na siya makita sa mga kamera.
Busa gibutangan niya og lemon juice ang tibuok niyang nawong, migawas, ug mitulis og duha
ka bangko. Wala magdugay nadakpan siya sa dihang ang iyang dagway gipakita sa mga balita
pagkagabii. Sa dihang ang pulis mipakita ngadto sa tawo sa mga video niya gikan sa mga
security camera, dili siya makatuo sa iyang nakita. ‘Pero aduna koy lemon juice sa akong
nawong!’ miprotesta siya [Tan-awa sa Errol Morris, ‘The Anosognosic’s Dilemma: Something’s
Wrong but You’ll Never Know What It Is’ (Part 1), New York Times, Hunyo 20, 2010;
opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics-dilemma-1.]

“Sa dihang usa ka scientist sa Cornell University nakadungog niini nga istorya, nahingangha siya
nga ang usa ka tawo wala gayud masayud sa iyang pagkadili makamao. Aron sa pagtino kon
problema ba kini sa kinatibuk-an, duha ka tigsiksik midapit sa mga estudyante sa kolehiyo sa
pag-apil sa sunod-sunod nga mga pagsulay sa lainlaing mga kahanas sa kinabuhi ug dayon
graduhan nila ang ilang gibuhat. Ang mga estudyante nga dili maayo og nahimo mao ang labing
dili makamao nga motimbang-timbang sa ilang kaugalingong nabuhat—pipila kanila
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mibana-bana sa ilang grado nga mas taas og lima ka pilo kay sa unsay tinuod. [Tan-awa Justin
Kruger and David Dunning, ‘Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s
Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments,’ Journal of Personality and Social
Psychology, Dis. 1999, 1121–34.]

“Kining pagtuon gisubli sa daghang mga paagi, nga mao ra gihapon ang konklusyon: daghan
kanato maglisud sa pagtan-aw sa atong kaugalingon kon unsa gayud kita, ug bisan ang
malampusong mga tawo taas ra ang pagtan-aw sa kaugalingong nabuhat ug gipakaubos
pagtan-aw ang mga nabuhat sa uban. [Tan-awa sa Marshall Goldsmith, What Got You Here
Won’t Get You There (2007), kapitulo 3.]

“Dili tingali kaayo importante kon sobra ra ang atong pagtan-aw sa atong kamaayo nga
mo-drayb o unsa kamaayo kitang mobunal sa bola sa golf. Apan kon magsugod kita sa pagtuo
nga ang atong mga nabuhat sa panimalay, sa trabaho, ug sa simbahan mas dako kay sa tinuod,
gipugngan nato ang atong kaugalingon nga makita ang mga panalangin ug mga oportunidad
nga mapalambo ang atong kaugalingon sa mahinungdanon ug lawom nga mga paagi” (“Ako
ba, Ginoo?” Ensign o Liahona, Nob. 2014, 56–57).

Mateo 7:6–14).
Ang Manluluwas nagtudlo mahitungod sa pagtinguha og personal nga pagpadayag
Ang Hubad ni Joseph Smith sa Mateo 7:6 nagtabang kanato sa pagsabut nga
gitawag ni Jesukristo ang Iyang mga disipulo sa pagsangyaw ngadto sa kalibutan.
Sila gisugo sa pagtudlo og paghinulsol apan itago ang mga misteryo sa gingharian
sa ilang mga kaugalingon. Sa lain nga pagkasulti, dili sila maghisgot og balaan nga
mga hilisgutan ngadto sa mga tawo kinsa dili andam sa pagdawat niini. (Tan-awa
ang Hubad ni Joseph Smith, Mateo 7:9–11 [sa Giya ngadto sa mga Kasulatan].)

Sumala sa Hubad ni Joseph Smith, ang Mateo 7:7 nagsugod sa mga pulong “Sulti
ngadto kanila, Pangayo sa Dios.” Basaha ang bersikulo 7 sugod niini nga mga
pulong, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo
nga itudlo.

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan ang mosunod nga baruganan:
Samtang kita mangayo, mangita, ug manuktok diha sa atong pagsiksik alang
sa kamatuoran, ang Langitnong Amahan motubag ug mopanalangin kanato
og personal nga pagpadayag.

Unsa ang gipaila sa mga pulong pangayo, pangita, ug pagtuktok nga atong
kinahanglan gayud nga buhaton aron makadawat og personal nga pagpadayag?
____________________

Pamalandong og usa ka panahon nga ang imong pagpangayo, pagpangita, ug
pagpanuktok nagdapit og personal nga pagpadayag.

Ingon nga narekord diha sa Mateo 7:9–11, gitudlo sa Manluluwas nga sama lamang
nga ang usa ka mapinanggaong amahan dili mohatag og bato o bitin kon ang
iyang anak nga lalaki mangayo og pan o isda, ang Langitnong Amahan dili
mohikaw sa gasa sa personal nga pagpadayag ngadto sa Iyang mga anak kinsa
mangita ug mangayo sa angay nga mga butang.

Basaha ang Mateo 7:12–14, nga mangita og dugang nga kamatuoran nga gisugo sa
Manluluwas sa iyang mga disipulo nga itudlo. Ang pulong nga masigpit niini nga
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tudling nagpasabut ngadto sa pultahan nga hiktin, lahi sa tul-id, nga nagpasabut
nga anaa sa diretso nga linya, dili hiwi.

Mateo 7:15–27
Ang Manluluwas nagsaad og kaluwasan ngadto niadtong kinsa nagbuhat sa
kabubut-on sa Amahan
Unsa ang pipila ka mga ideya nga sagad gidawat sa kalibutan apan supak ngadto sa
plano sa Langitnong Amahan? ____________________

Paghunahuna kon nganong importante alang kanimo nga makasabut kon ang usa
ka tawo o usa ka grupo nagpausbaw og ideya nga supak sa plano sa
Langitnong Amahan.

Basaha ang Mateo 7:15, nga mangita sa pasidaan sa Ginoo ngadto sa Iyang mga
disipulo.

Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipahimangno kabahin sa “mini nga mga propeta ug dili tinuod nga mga
magtutudlo, lalaki ug babaye, kinsa gitudlo ang kaugalingon nga mga
tigpadayag sa mga doktrina sa Simbahan” ingon man “niadtong namulong ug
nagmantala agi og pagsupak ngadto sa tinuod nga mga propeta sa Dios ug kinsa
aktibo nga nagproselyte sa uban nga walay pagtagad alang sa mahangturong

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

Basaha ang Mateo 7:16–20, nga mangita sa usa ka paagi nga kita makaila kon ang
usa ka tawo usa ba ka mini nga propeta o dili tinuod nga magtutudlo.

Gikan niini nga mga bersikulo atong nakat-unan ang mosunod nga kamatuoran:
Makaila kita og mini nga mga propeta pinaagi sa ilang mga bunga. Sama sa
pag-ila sa kalidad sa usa ka tanom pinaagi sa matang o kalidad sa prutas nga
gipamunga niini, kita makaila og mini nga mga propeta ug dili tinuod nga mga
magtutudlo pinaagi sa ilang mga pagtulun-an, mga lihok, ug mga ideya.

Unsa sa imong hunahuna ang pipila ka mga bunga sa mini nga mga propeta?
____________________

Basaha ang Mateo 7:21–27, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas
mahitungod sa importansya sa pagpuyo sumala sa Iyang mga pagtulun-an.
Timan-i nga ang Hubad ni Joseph Smith nag-usab sa pahayag diha sa bersikulo 23
gikan sa “Wala ko gayud kamo igkaila” ngadto sa “Wala gayud kamo makaila
kanako” (Hubad ni Joseph Smith, Mathew 7:33 ).

5. Diha sa imong scripture study journal, isulat unsaon nimo sa
paggamit diha sa imong kinabuhi ang usa o sobra pa sa mga

baruganan nga imong nahibaloan niini nga leksyon.

6. Isulat ang mosunod diha ubos sa buluhaton karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 6–7 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).
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Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 3: DAY 2

Mateo 8–10
Pasiuna
Samtang nagbiyahe si Jesukristo ngadto sa Galilea, naghimo Siya og daghang mga
milagro. Gitawag usab Niya ang Napulog Duha ka mga Apostoles, gihatagan og
gahum ug gitudloan sila, ug dayon gipalakaw aron sa pagpangalagad ngadto sa
katawhan.

Mateo 8:1–9:34
Si Jesus naghimo og daghan nga mga milagro
Kon mahibalo ka nga ang Manluluwas mobisita sa inyong siyudad o lungsod
karong adlawa, kinsa ang imong dad-on ngadto Kaniya nga ayohon? Ngano ?

Basaha ang tulo sa mosunod nga mga scripture block, nga mangita sa
nagkalainlain nga mga klase ug mga matang sa mga milagro nga gihimo ni Jesus.
Mateo 8:1–4; Mateo 8:5–13; Mateo 8:14–15; Mateo 8:28–32; Mateo 9:1–8; Mateo
9:18–19, 23–26; Mateo 9:20–22; Mateo 9:27–31; Mateo 9:32–33.

Imo bang natan-aw ang hilabihang kadako nga gahum nga si Jesus aduna? Siya
adunay gahum batok sa mga elemento sa yuta, sa pagpang-ayo sa masakiton, ug sa
pagpapahawa sa mga yawa.

Gikan niini nga mga istorya atong nakat-unan nga si Jesus makaayo kanato sa
atong mga balatian ug mga sakit.

Ang balatian usa ka sakit, kaluya, o kahuyang. Pamalandungi kon unsaon sa
Manluluwas nga makaayo kanato o makalig-on sa atong mga kahuyang bisan wala
siya makig-uban kanato karon.

Mateo 9:35–10:8
Si Jesus nagtawag og napulog duha ka mga Apostoles
Kon aduna, adto sa LDS.org ug pangita og mga hulagway sa mga Apostoles karon
sa Simbahan, lakip ang Unang Kapangulohan (o pangitaa ang ilang mga hulagway
diha sa usa ka edisyon sa komperensya sa Ensign o Liahona).

Unsa ang nakahimo niini nga mga indibidwal nga talagsaon taliwala sa katawhan
dinhi sa yuta?

Samtang imong tun-an ang Mateo 9:35–10:8, pangitaa ang mga kamatuoran
mahitungod sa tahas sa mga Apostoles ug ang mga panalangin nga ilang madala
diha sa imong kinabuhi.

Basaha ang Mateo 9:35, nga mangita sa unsay gibuhat ni Jesus agi og dugang sa
pagpang-ayo sa katawhan. Mahimo nimong markahan ang unsay imong nakit-an.

Samtang nagsangyaw si Jesus sa ebanghelyo ug naghimog mga milagro sa tibuok
Judea, ang gidaghanon sa katawhan kinsa misunod ug mitinguha Kaniya
nagkadaghan.
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Basaha ang Mateo 9:36–38, nga mangita sa kinsa ang giingon sa Manluluwas nga
iyang gikinahanglan nga motabang Kaniya sa pagpangalagad sa tanan niadtong
kinsa misunod Kaniya.

Basaha ang Mateo 10:1–4, mangita sa unsay gibuhat ni Jesus aron sa pagtubag sa
mga panginahanglan sa mga tawo. Mahimo nimong markahan ang unsay imong
nakit-an. Gikan niini nga istorya atong nakat-unan nga si Jesukristo nagtawag og
mga Apostoles ug nagtugyan sa Iyang awtoridad diha kanila isip usa ka paagi
nga Siya nangalagad ngadto sa mga tawo dinhi sa yuta. Mahimo nga imong isulat
kini nga doktrina diha sa margin tupad sa Mateo 10:1–4.

Timan-i nga ang mga hitabo diha sa Ebanghelyo ni Mateo wala kanunay ihatag sa
han-ay nga kronolohiya. Si Jesukristo nagtawag og una sa mga Apostoles ug dayon
gibansay sila sa iyang Wali Ibabaw sa Bungtod (Mateo 5–7; tan-awa sa Panag-uyon
sa mga Ebanghelyo).

Basaha ang Mateo 10:5–8, nga mangita sa unsay gisugo ni Jesukristo sa Iyang mga
apostoles nga buhaton.

Sa Gresyanhon nga pulong ang apostol nagpasabut og “usa nga gipadala.” Sa una
ang mga Apostoles gipadala lamang ngadto taliwala niadtong anaa sa balay ni
Israel (tan-awa sa Mateo 10:5–6). Sa kadugayan, ang nabanhaw nga Manluluwas
misugo nga ang ebanghelyo isangyaw usab taliwala sa mga Hentil, o niadtong
kinsa wala masakop sa balay ni Israel (tan-awa sa Mateo 28:19; Mga Buhat 1:8).
Ang mga Apostoles sa ulahing mga adlaw gisugo usab sa pagsangyaw sa
ebanghelyo ug sa pagsaksi ni Jesukristo ngadto sa tibuok kalibutan (tan-awa sa
D&P 107:23).

Unsa nga mga pagkasusama ang imong natan-aw tali sa mga buhat nga gihimo ni
Jesus ug sa mga buhat nga Iyang gisugo sa Iyang mga Apostoles nga buhaton?
Gikan sa Mateo 10:5–8 atong nakat-unan nga ang Ginoo nagtawag og mga
Apostoles sa pagsangyaw sa Iyang ebanghelyo ug sa pagbuhat sa Iyang
mga buhat.

Unsa ang pipila ka mga ehemplo giunsa sa mga Apostoles karon sa pagsangyaw ug
pagpangalagad ingon nga buhaton ni Jesukristo kon Siya ania dinhi?
____________________
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Si Jesus mitudlo sa Iyang mga Apostoles

Kon anaa, adto sa LDS.org ug pagtan-aw o pagbasa og bag-ohay nga pakigpulong
sa kinatibuk-ang komperensya nga gihatag sa usa ka Apostol niining moderno nga
panahon (o pagbasa og usa diha sa usa ka edisyon sa kinatibuk-ang komperensya
diha sa Ensign o Liahona).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsang paagi nga ang pagsabut nga gitawag ni Jesukristo ang mga
Apostoles sa pagbuhat sa Iyang buhat makaapekto sa unsaon nato pagtubag
ngadto sa unsay ilang gitudlo ug gitambag kanato nga buhaton?

b. Sa unsa nga mga paagi ang mga pagpangalagad ug ang mga mensahe sa
mga Apostoles niining moderno nga panahon nakaapekto sa imong
kinabuhi?

Pamalandungi kon unsaon nimo sa matinud-anong paagi pagpangita og mga
oportunidad sa pagpaminaw, pagtuon, ug sa paggamit sa mga pulong sa pinili nga
mga Apostoles sa Ginoo.

Mateo 10:9–42
Nagtudlo si Jesus sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa wala pa sila manlakaw sa
pagsangyaw ug sa pagpangalagad
Diha sa Mateo 10:9–18 atong mabasa nga ang Ginoo mitudlo sa mga Apostoles sa
pagsalig sa Langitnong Amahan nga mohatag sa ilang mga panginahanglan
samtang sila nagbiyahe sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Nagtudlo usab ang
Manluluwas kanila sa pagpanalangin sa katawhan kinsa mipasaka ug
mipapuyo kanila.

Paghunahuna og usa ka panahon sa
dihang usa ka tawo nga lahi og
tinuohan nangutana kanimo og usa ka
lisud nga pangutana mahitungod sa
ebanghelyo o mahitungod sa usa ka
kontrobersyal nga butang kalabut sa
Simbahan. Unsa ka kamasaligon nga
nahibalo sa unsay imong kinahanglang
isulti niana nga sitwasyon?

Samtang imong padayunon ang
pagtuon sa Mateo 10, pangita og usa ka
baruganan diha sa mga pagtudlo ni Jesus sa Iyang mga Apostoles nga makatabang
kanato kon kita kinahanglan nga magpasabut sa ebanghelyo o mopakigbahin sa
atong pagpamatuod.

Basaha ang Mateo 10:16–20, nga mangita sa mga matang sa mga hagit nga gisulti
ni Jesus nga pagaatubangon sa mga Apostoles samtang sila nagbiyahe ug
nagsangyaw.

Sumala sa mga bersikulo 19–20, sa unsa nga paagi mahibalo ang mga Apostoles
unsa ang isulti niining mahagiton nga mga sitwasyon? (Ang pulong “ayaw kamo
pagkalibug” nagpasabut “nga dili kaayo mabalaka”.)
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Gikan sa unsay imong nakat-unan sa Mateo 10:19–20, kompletuha ang mosunod
nga baruganan mahitungod sa pagpakigsulti ngadto sa uban: Kon kamo anaa sa
pag-alagad sa Ginoo, Siya mo ____________________.

2. Tubaga ang usa o ang duha sa mosunod nga mga pangutana diha
sa imong scripture study journal:

a. Sa unsa nga paagi nga ang baruganan nga imong nailhan diha sa ibabaw
motabang nimo kon usa ka tawo mangutana nimo og usa ka mahagitong
pangutana mahitungod sa Simbahan?

b. Kanus-a nimo gibati ang pagdasig sa Ginoo nga mahibalo sa unsay isulti
ngadto sa lain nga tawo?

Ang Mateo 10:21–42 nagrekord nga si Jesukristo mipadayon sa paghatag sa Iyang
mga Apostoles og mga panudlo, mga pahimatngon, ug paghupay mahitungod sa
mga hagit nga ilang atubangon.

Basaha ang Mateo 10:37–38, nga mangita sa mga sakripisyo nga gisulti sa
Manluluwas nga kita kinahanglan gayud andam sa paghimo isip iyang mga
disipulo. Ang pulong “takus kanako” niini nga mga bersikulo nagpasabut nga
takus nga representante sa Ginoo ug takus sa Iyang mga panalangin.

Pamalandungi kon nganong kinahanglan alang sa mga disipulo ni Jesukristo sa
paghigugma Kaniya labaw sa tanan—lakip ang ilang kaugalingon nga mga
miyembro sa pamilya.

Ang krus nga giingon diha sa Mateo
10:38 nagpasabut sa pisikal nga krus
nga gipas-an ni Jesus aron sa pagtuman
sa kabubut-on sa Langitnong Amahan
ug pagdala sa kaluwasan ngadto
sa uban.

Unsa sa imong hunahuna ang
gipasabut ngari kanato sa pagpas-an sa
atong krus ug mosunod Kaniya?

Basaha ang Mateo 10:39, nga mangita
sa mga baruganan nga gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa sakripisyo. Ang
Hubad ni Joseph Smith nagklaro sa sinugdanan niini nga bersikulo nga mabasa og,
“Ang nagtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi …” (Hubad ni Joseph Smith,
Matthew 10:39 ). Niini nga kinatibuk-ang kahulugan, ang mga pulong “pagluwas
sa iyang kinabuhi” nagpasabut nga magpuyo og hinakog kay sa maninguha sa
pag-alagad sa Dios ug sa Iyang mga anak.

Sa imong hunahuna sa unsa nga mga paagi ang mga tawo kinsa nakatutok sa ilang
kaugalingon nga kabubut-on ug hinakog nga mga tinguha sa kadugayan
“kawagtangan” sa ilang kinabuhi? Kompletuha ang mosunod nga baruganan
gamit ang imong kaugalingon nga mga pulong: Kon kita maninguha sa
pagluwas sa atong kinabuhi, niana ____________________.

Ikonsiderar ang pagmarka sa saad diha sa bersikulo 39 nga gihimo sa Manluluwas
ngadto niadtong gikalimtan ang ilang mga kinabuhi alang Kaniya. Ang pagkalimot
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sa atong mga kinabuhi alang Kaniya labaw pa kay sa magpakaandam nga mamatay
alang Kaniya. Kini nagpasabut sa pagkaandam sa paghatag sa atong mga
kaugalingon sa matag adlaw aron sa pag-alagad Kaniya ug sa mga tawo nga
naglibut kanato.

Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut nga kita makakaplag sa atong kinabuhi
samtang atong kalimtan kini alang Kaniya?

Kompletuha ang mosunod nga baruganan gamit ang imong kaugalingon nga mga
pulong: Kon atong kalimtan ang atong kinabuhi alang ni Jesukristo, niana
____________________.

Basaha ang mosunod nga pahayag ni Presidente Thomas S. Monson: “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
sa 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

gikalimtan ang ilang kinabuhi diha sa pagserbisyo sa uban motubo ug molambo —ug sa ingon
maluwas ang ilang kinabuhi.” (“Unsa may Akong Nabuhat alang sa Usa ka Tawo Karon?” Ensign
o Liahona, Nob. 2009, 85.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kinsa ang imong nahibaloan nga mipili sa pagkalimot sa iyang kinabuhi
alang ni Jesukristo? Giunsa niini nga tawo sa paghimo niana?

b. Unsay epekto niini nga desisyon diha niini nga tawo?

c. Unsa ang pipila ka mga butang nga imong mabuhat karon o sa umaabut sa
pagkalimot sa imong kinabuhi diha sa pag-alagad ni Jesukristo ug sa uban?

4. Isulat ang mosunod diha ubos sa buluhaton karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mat. 8–10 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

UNIT 3 ,  DAY 2

66



UNIT 3: DAY 3

Mateo 11–12
Pasiuna
Mipamatuod si Jesukristo nga si Juan Bautista gipadala sa pag-andam sa dalan
alang Kaniya, ug misaad Siya og kapahulayan ngadto sa tanan kinsa moduol
ngadto Kaniya. Mitubag Siya sa mga pasangil sa mga Pariseo nga ang Iyang gahum
gikan sa yawa. Mipahimatngon Siya kanila batok sa paghimo og bakak nga mga
pasangil ug pagpangita og mga timailhan, ug Siya mitudlo sa sambingay sa balay
nga walay nagpuyo.

Mateo 11
Mipamatuod si Jesukristo nga si Juan Bautista gipadala sa pag-andam sa dalan
alang Kaniya

Nganong importante ang mahibalo nga ang mga tawo kinsa nagpresentar sa ilang
mga kaugalingon isip mga opisyal sa pulis o mga doktor tinuod nga mao gayud
kon unsa sila nga makita? Unsaon ninyo pagkahibalo nga sila mao gayud kon unsa
sila nga makita? ____________________

Sa panahon sa mortal nga pangalagad ni Jesukristo, samtang Siya naghimo og mga
milagro ug nagtudlo sa katawhan, daghan ang nagtinguha nga mahibalo kon Siya
mao ba sama nga Siya nagpakita—ang gisaad nga Mesiyas. Niining panahona
giaresto ug gibilanggo ni Haring Herod si Juan Bautista. Basaha ang Mateo 11:2–3,
nga mangita kon giunsa ni Juan Bautista pagtabang ang duha sa iyang mga
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disipulo pag-angkon og pagpamatuod alang sa ilang mga kaugalingon kon kinsa
si Jesus.

Unsay gisugo ni Juan sa iyang mga disipulo nga ipangutana ni Jesus?
____________________

Niini nga pangutana diha sa bersikulo 3, ang mga disipulo ni Juan nangutana ni
Jesus kon Siya ba ang Mesiyas. Hinumdumi nga si Juan Bautista nakahibalo na nga
si Jesus mao ang Mesiyas (tan-awa sa Mateo 3:11, 13–14; Juan 1:29–34).

Ngano sa imong hunahuna gisugo ni Juan ang iyang mga disipulo sa pag-ila sa
ilang mga kaugalingon kon si Jesus mao ba ang Mesiyas nga siya nakahibalo na
man kinsa si Jesus? ____________________

Basaha ang Mateo 11:4-5, nga mangita kon giunsa pagtubag ni Jesus ang ilang
pangutana.

Kay sa motando lamang nga Siya mao ang Mesiyas, gidapit ni Jesus ang mga
disipulo ni Juan Bautista sa pagpabuhat og unsa?

Pagmugna og Palibut sa Pagkat-on
Ang maayo nga sitwasyon alang sa pagkat-on sa ebanghelyo naglakip sa kahusay, balaang
pagtahud, ug pagbati sa kalinaw. Paninguha sa pagkuha sa mga kalinga nga mahimong
mobalda sa imong pagtuon ug pagpamalandong sa mga kasulatan. Si Presidente Boyd K. Packer
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo nga ang “inspirasyon mas dali nga
moabut diha sa mas malinawon nga mga sitwasyon” ug nga ang “balaang pagtahud nagdapit
og pagpadayag” (“Reverence Invites Revelation,” Ensign, Nob. 1991, 21–22).

Sayon unta nga masultihan ni Jesus ang mga disipulo ni Juan nga Siya mao ang
Mesiyas. Hinoon, gidapit Niya sila sa pagpamalandong sa Iyang mga buhat ug
dayon mobalik ngadto ni Juan ug mopamatuod sa mga butang nga ilang nadungog
ug nakita nga gibuhat ni Jesus.

Sa unsa kaha nga paagi ang pagpamalandong sa mga buhat ni Jesus nakatabang sa
mga disipulo ni Juan Bautista sa pagdawat og mas gamhanang pagsaksi kalabut sa
Manluluwas kay sa Iyang gisulti lamang kanila kon kinsa Siya?

Gikan niini nga istorya atong nakat-unan nga samtang kita maninguha sa
pagkat-on kalabut ni Jesukristo ug samtang kita magpamatuod Kaniya, ang
atong kaugalingon nga pagpamatuod Kaniya mahimong malig-on.

1. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat mahitungod kon
giunsa nimo pagkahibalo diha sa imong kaugalingon nga si

Jesukristo mao ang Anak sa Dios.

Ang Mateo 11:7–27 nagrekord nga human ang duha ka disipulo mibiya, misulti si
Jesus sa pundok sa katawhan nga si Juan Bautista mao ang propeta nga napili sa
pag-andam sa dalan alang sa Mesiyas. Gipanghimaraut ni Jesus kadtong kinsa
misalikway Kaniya ug ni Juan Bautista bisan pa og nakasaksi og tataw nga mga
ebidensya sa pagkabalaan ni Jesus.

Basaha ang Mateo 11:28–30, nga mangita sa imbitasyon ug sa saad nga gitanyag ni
Jesus ngadto sa tanan niadtong kinsa modawat Kaniya isip ang Mesiyas. (Ang
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Mateo 11:28–30 usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimong markahan kini
nga kasulatan sa lahi nga paagi aron dali nimo kining madumduman.)

Kompletuha ang mosunod nga baruganan pinasikad sa unsay imong nakat-unan
gikan sa mga bersikulo 28–30: Kon kita moduol ngadto ni Jesukristo, Siya mo
____________________.

2. I-rekord ang imong tubag sa mosunod nga pangutana diha sa
imong scripture study journal: Kanus-a nimo gibati nga ang

Manluluwas mihupay sa imong mga palas-anon samtang ikaw miduol
ngadto Kaniya?

Scripture Mastery—Mateo 11:28–30
3. Aron sa pagtabang nimo sa pagmemorya sa Mateo 11:28–30,

paghimo og mga aksyon nga morepresentar og mga pulong sa kada
bersikulo. Itudlo kini nga mga aksyon ngadto sa laing tawo (sama sa mga
miyembro sa pamilya panahon sa family home evening o sa usa ka higala).
Pagbansay sa pagpasundayag sa mga aksyon samtang nagbasa sa mga bersikulo
hangtud ikaw maka-recite sa tudling nga na memorya. Diha sa imong scripture
study journal, pagsulat og sentence nga nagpakita nga imong nakompleto kini
nga buluhaton.

Mateo 12:1–42
Gibadlong ni Jesukristo ang mga Pariseo tungod sa ilang bakak nga mga pasangil ug
sa pagpangita og mga timailhan
Atong nakat-unan diha sa Mateo
12:1–21 nga human maayo ni Jesus ang
usa ka tawo sa Igpapahulay nga adlaw,
ang pipila sa mga Pariseo misugod sa
pagtinguha sa pagpatay Kaniya. Sa diha
nga Iyang giayo ang usa ka tawo nga
gisaniban og yawa, misulay sila sa
pagdaot sa dungog Niya diha sa
atubangan sa mga tawo pinaagi sa pagpasangil kaniya nga naghimo niadtong mga
buhat pinaagi sa gahum sa yawa. Si Jesus nahibalo sa ilang mga hunahuna ug
mipahayag sa tinuoray nga, hinoon, pinaagi sa pagpapahawa og mga yawa
nagpakita Siya nga Siya mao ang Mesiyas ug nagtukod sa gingharian sa Dios.

Basaha ang Mateo 12:30, nga mangita sa unsay gitudlo ni Jesus mahitungod
niadtong kinsa dili mouban Kaniya.

Sumala sa bersikulo 30, kon kita nagtinguha nga mahimong kabahin sa
gingharian sa Dios, kinahanglan gayud nga kita hingpit nga mopasalig
ngadto ni Jesukristo.

Pamalandong og pipila ka mga paagi nga ikaw makapakita sa imong hingpit nga
pasalig ngadto ni Jesukristo.

Ang Mateo 12:31–42 nagrekord nga si Jesus mipamatuod og usab nga ang Iyang
maayong mga buhat mga ebidensya nga Siya iya sa Dios ug dili sa yawa.
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Gipahimangnoan usab niya ang mga Pariseo nga ang Dios mopatubag kanila alang
sa ilang mga pulong sa pagpamasangil. Ang pipila sa mga escriba ug mga Pariseo
dayon nangayo og mga timailhan, ug gibadlong sila ni Jesus tungod sa pagpangita
og timaan ug sa pagkapakyas sa pag-ila nga Siya mas gamhanan kay ni bisan kinsa
nga propeta o hari kaniadto sa Israel. Gipanghimaraut usab sa Ginoo ang
pagpangita og timailhan sa atong panahon ug gitudlo nga ang hugot nga pagtuo
dili mosunod human sa mga timailhan (tan-awa sa D&P 63:7–11).

Unsa ang gipasabut sa “pasipala batok sa Espiritu Santo” (Mateo 12:31)?

Ang Propeta Joseph Smith mipasabut kon unsaon sa usa ka tawo pagbuhat niini
nga sala: “Kinahanglan nga nadawat niya ang Espiritu Santo, ang kalangitan
naabli alang kaniya, ug nakaila sa Dios, ug dayon nakasala batok kaniya. Human
ang tawo nakasala batok sa Espiritu Santo, walay paghinulsol alang kaniya. Siya
kinahanglan nga mosulti nga ang adlaw wala mosidlak samtang nakita niya kini;
siya kinahanglan nga molimud ni Jesukristo bisan og ang kalangitan naablihan

ngadto kaniya, ug ilimud ang plano sa kaluwasan bisan og nakakita siya og ebidensya niini; ug
sukad niana nga panahon nagsugod siya nga mahimong kaaway” (sa History of the
Church, 6:314).

Usahay ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nabalaka mahitungod sa sala sa pagpasipala
batok o paglimod sa Espiritu Santo. Si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo: “Ang sala batok sa
Espiritu Santo nagkinahanglan og kahibalo nga kini imposible gyud kaayo alang sa ordinaryo
nga tawo sa pagpakasala sa maong sala” (The Miracle of Forgiveness [1969], 123).

Diha sa Mateo 12:39–40, ang pagpangita og timailhan gipanghimaraut sa Manluluwas. Misulti
si Propeta Joseph Smith mahitungod niini nga pagtulun-an sa Manluluwas: “Siya kinsa nangita
og timailhan usa ka mananapaw nga tawo; ug kana nga baruganan mahangturon, dili motipas,
ug lig-on sama sa mga haligi sa langit; kay bisan kanus-a kamo makakita og tawo nga nangita
og timailhan, makasiguro kamo nga siya usa ka mananapaw nga tawo” (sa History of the
Church, 3:385).

Si Propeta Joseph Smith miingon sa wala madugay: “Sa diha nga ako nagsangyaw sa
Philadelphia, usa ka Quaker misinggit alang sa usa ka timailhan. Gisultihan ko siya sa
paghunong. Human sa wali, miusab siya sa pagpangayo og timailhan. Gisultihan nako ang
kongregasyon nga ang tawo usa ka mananapaw, nga ang usa ka dautan ug mananapaw nga
henerasyon nangita og timailhan; ug nga ang Ginoo miingon ngari kanako sa usa ka
pagpadayag, nga bisan kinsa nga tawo kinsa nangita og timailhan usa ka mananapaw nga tawo.
‘Tinuod kini,’ misinggit ang usa, ‘kay nasakpan ko siya sa akto gayud,’ diin ang tawo human
niana mikumpisal sa dihang siya gibunyagan” (sa History of the Church, 5:268).

Mateo 12:43–50
Nagtudlo si Jesus sa sambingay sa wala puy-i nga balay
Hunahunaa nga usa sa imong mga higala nangayo kanimo og tambag unsaon
paglikay nga dili mausab ang sala nga siya naninguha sa pagbiya. Unsa nga tambag
ang imong ihatag aron pagtabang sa imong higala sa pagbatok sa tintasyon?
____________________

Mihatag si Jesukristo og usa ka sambingay mahitungod sa mahugaw nga espiritu
nga gipapahawa gikan sa tawo. Samtang imong tun-an kini nga sambingay,
pangitaa ang baruganan nga makatabang sa imong higala unsaon pagbuntog og
tintasyon.
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Basaha ang Mateo 12:43–44, nga mangita sa unsay gibuhat sa mahugaw nga
espiritu human gipapahawa gikan sa tawo.

Unsay gibuhat sa mahugaw nga espiritu human nga wala makakita og
kapahulayan bisan asa?

Unsa nga mga pulong ang naghulagway sa kahimtang sa “balay,” o sa tawo, sa
dihang ang mahugaw nga espiritu mibalik?

Basaha ang Mateo 12:45, nga mangita sa unsay gibuhat sa mahugaw nga espiritu
sa dihang nakita ang “balay,” o ang tawo, nga wala puy-i.

Sa unsa nga paagi nga ang kasinatian sa tawo niini nga sambingay nagrepresentar
sa usa ka tawo kinsa naghinulsol sa sala ug naninguha sa pagbatok sa tintasyon?

Human mapapahawa ang yawa, unsa ang wala mabuhat sa tawo niini nga
sambingay nga nagtugot sa dautang espiritu sa pagbalik?

Samtang imong basahon ang mosunod nga pahayag ni Presidente Spencer W.
Kimball, pamalandungi kon sa unsang paagi ang tawo diha sa sambingay sa
Manluluwas mahimong sama sa usa ka tawo nga nakigbisog sa pagbatok og
tintasyon.

“Ang yawa nasayud asa motintal, asa mopunting sa iyang mga paninguha.
Mahibaloan niya ang madutlan nga dapit. Diin ang usa ka tawo huyang
kaniadto, siya labing dali nga matintal pag-usab.

“Sa pagbiya og sala ang usa ka tawo dili lamang mangandoy alang sa mas
maayo nga mga kahimtang. Kinahanglan gayud niyang himoon kini. … Siya
kinahanglan nga sigurado nga siya wala lamang mibiya sa sala apan nga siya

nag-usab sa mga sitwasyon nga naglibut sa sala. Siya kinahanglan gayud nga molikay sa mga
dapit ug mga kahimtang ug mga higayon diin ang sala nahitabo, kay kini labing dali nga
makapausab niini. Kinahanglan gayud nga iyang biyaan ang mga tawo kinsa kauban sa paghimo
sa sala. Tingali dili niya kasilagan ang mga tawo nga naapil apan kinahanglan gayud nga likayan
sila ug ang tanan nga may kalabutan sa sala. … Kinahanglan gayud nga iyang wad-on ang
bisan unsa nga makapahinumdom sa karaang mga panumduman.

“Kini nagpasabut ba nga ang tawo … makasinati og kinabuhi nga haw-ang sa makadiyut? Ang
mga butang nga nagpaapil niya ug nakakuha sa iyang interes ug nag-okupar sa iyang mga
hunahuna mawagtang, ug ang mas maayo nga mga pagpuli wala pa makapuno sa kahaw-ang.
Kini oportunidad ni Satanas. …

Daghan kinsa mihunong sa ngil-ad nga naandang mga lihok nakahibalo nga ang pagpuli usa ka
bahin sa tubag, ug nakabuntog og ngil-ad nga naandan nga lihok pinaagi sa pagpuli niini og usa
ka maayo o dili makadaut nga butang” (The Miracle of Forgiveness, 171–73; italics gidugang).

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa sambingay sa Manluluwas mao
nga kita makapalayo og dautan nga mga impluwensya human sa pagkuha
niini gikan sa atong mga kinabuhi pinaagi sa pag-ilis niini ug
pagkamatarung. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga kamatuoran diha sa margin sa
imong mga kasulatan duol sa Mateo 12:43–45.

Tun-i ang mosunod nga pahayag, ug markahi ang mga paagi nga kita makabatok
sa dautan nga mga impluwensya pinaagi sa pagpuno sa atong mga kinabuhi og
pagkamatarung:
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“Kini dili igo nga mosulay lamang pagbatok sa dautan o sa pagwagtang sa sala diha sa atong
kinabuhi. Kinahanglan gayud nga pun-on nimo ang imong kinabuhi og pagkamatarung ug
moapil sa mga kalihokan nga nagdala og espirituhanong gahum. Isubsob ang imong
kaugalingon diha sa mga kasulatan. Pag-ampo kada adlaw sa Ginoo nga hatagan ka og kalig-on
lapas sa imong kaugalingon. Usahay, pagpuasa alang sa espesyal nga mga panalangin.

“Ang hingpit nga pagkamasulundon magdala og hingpit nga gahum sa ebanghelyo nganha sa
imong kinabuhi, lakip ang dugang nga kalig-on sa pagbuntog sa imong mga kahuyang. Kini nga
pagkamasulundon naglakip sa mga kalihokan nga sa una wala tingali nimo ikonsiderar nga
kabahin sa paghinulsol, sama sa pagtambong og mga miting, pagbayad sa ikapulo, paghatag og
serbisyo, ug sa pagpasaylo sa uban” (Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo [2004], 135).

4. Pamalandong og pipila ka mga butang nga imong mahimo sa
pagpuno sa imong kinabuhi og pagkamatarung. Ilista kini diha sa

imong scripture study journal, ug ipasabut unsaon nga ang pagbuhat niini
makadala og mas dako nga espirituhanong gahum diha sa imong kinabuhi ug
makatabang kanimo sa pagbuntog og dautang mga impluwensya.

Ang nahibilin sa Mateo12 nagrekord nga samtang si Jesus nagtudlo, usa ka tawo
misulti Kaniya nga pipila sa mga miyembro sa Iyang pamilya buot nga makigsulti
Kaniya. Ang Ginoo dayon mitudlo nga ang tanan kinsa mobuhat sa kabubut-on sa
Amahan mga sakop sa Iyang pamilya.

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mat.11–112 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 3: DAY 4

Mateo 13: 1–23
Pasiuna
Samtang ang Manluluwas diha sa Galilea, usa ka dakong pundok sa katawhan
miduol Kaniya. Gitudloan Niya ang katawhan gamit ang mga sambingay,
nagsugod sa sambingay sa magpupugas.

Mateo 13:1–17
Ang Manluluwas nagtudlo sa sambingay sa magpupugas
Paghunahuna mahitungod sa usa ka tanaman o tanom diha sa kaang. Unsa ang
pipila ka mga kinaiya sa tambok nga yuta? Unsa ang pipila ka mga kinaiya sa yuta
nga dili tambok?

Diha sa Mateo 13:1–23, atong mabasa nga gikumparar sa Manluluwas ang
nagkalain-laing matang sa yuta ngadto sa mga kasingkasing sa katawhan. Samtang
imong tun-an kini nga mga bersikulo karon, ikonsiderar kon hain nga matang sa
yuta ang labing sama sa kahimtang sa imong kasingkasing karon.

Basaha ang Mateo 13:1-3, nga mangita kon giunsa pagtudlo ni Jesus ang pundok
sa katawhan sa Galilea.

Giunsa pagtudlo ni Jesus ang pundok sa katawhan?

Unsa ang sambingay? (Tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Sambingay.”)

Ang sambingay maoy usa ka “ yano nga sugilanon nga gigamit aron sa
paghulagway ug pagtudlo og usa ka espirituhanong kamatuoran o baruganan. Ang
usa ka sambingay gipasikad diha sa pagtandi og ordinaryo nga butang o hitabo
ngadto sa usa ka kamatuoran” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Sambingay,”
scriptures.lds.org).

Sumala sa Mateo 13:3, mahitungod sa unsa ang sambingay sa Manluluwas?
____________________

Ang pagpugas nagpasabut sa pagsabwag o pagtanom og liso. Basaha ang Mateo
13:4–9, nga mangita sa upat ka matang sa yuta nga ang mga liso sa magpupugas
nahulog.
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Unsa nga mga matang sa yuta nahulog ang mga liso sa magpupugas?

1. Diha sa imong scripture study journal, pagdrawing og mga
hulagway nga nagrepresentar sa upat ka matang sa yuta. Samtang

ikaw nagkat-on mahitungod sa interpretasyon sa sambingay, dungagi og mga
ngalan ang imong mga drawing.

• Ang daplin sa dalan maoy agianan duol sa mga uma, ug kini mahimong gahi
samtang ang mga tawo naglakaw diha niini. Ang kagahi sa daplin sa dalan
nagpugong sa mga liso nga mogamut sa yuta.

• Ang mga kabatoan mao ang batoon nga mga dapit nga natabunan og nipis nga
yuta. Bisan tuod og ang mga liso makatubo og mabaw nga mga gamut, ang
bato nga anaa ubos lang gyud sa ibabaw nagpugong sa mga gamut nga moadto
og mas lawom.

• Ang yuta nga may mga sampinit maoy tambok nga yuta, apan ang mga sampinit
mosugpo sa mga tanom pinaagi sa paghikaw og kahayag, tubig, ug sa
gikinahanglan nga mga pagpatambok.

• Ang maayong yuta maoy tambok nga yuta nga may igong giladmon alang sa
himsog nga mga gamut.

Ang Mateo 13:10–11 nagrekord nga ang mga disipulo sa Manluluwas nangutana
Kaniya nganong Siya nagtudlo pinaagi sa mga sambingay. Mipasabut Siya nga ang
mga sambingay mipadayag sa mga misteryo o mga kamatuoran sa gingharian sa
langit ngadto niadtong kinsa andam sa pagdawat niini, samtang nagtago sa
kahulugan gikan niadtong kinsa dili andam sa espirituhanong paagi (tan-awa sa
New Testament Student Manual [Manwal sa Church Educational System, 2014], 45).

Basaha ang Mateo 13:14–15, nga mangita sa unsay nagpugong sa katawhan gikan
sa pagsabut sa mga kamatuoran nga gitudlo sa Manluluwas.

UNIT 3 ,  DAY 4

74



Unsa ang gisulti ni Jesus nga mipugong sa katawhan sa pagkakita, pagkadungog,
ug pagsabut sa mga kamatuoran nga Iyang gitudlo? ____________________

Si Propeta Joseph Smith miingon, “Ang silot nga gihatag sa panon nga wala
modawat sa Iyang gipanulti, tungod kadto kay sila dili andam nga motan-aw
uban sa ilang mga mata, ug mamati uban sa ilang mga dalunggan; dili tungod
kay sila dili makahimo, ug walay kahigayunan nga motan-aw ug mamati, apan
tungod kay ang ilang mga kasingkasing puno sa kadautan ug pagkasalawayon.”
Siya usab mitudlo, “Ang mismong rason nganong ang mga panon, o ang

kalibutan, ingon sa pag-ila kanila sa Manluluwas, wala modawat sa pagpasabut sa Iyang mga
sambingay, tungod sa ilang ka walay pagtuo.” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: Joseph Smith [2007], 358, 361).

Ang mga pulong nga “nahabol ang kasingkasing niining mga tawhana” diha sa
bersikulo 15 nagpasabut nga ang mga kasingkasing sa katawhan nahimong tig-a
ug dili mobati. Sumala sa bersikulo 15, unsa nga mga panalangin ang mawala nato
kon kita magpatig-a sa atong mga kasingkasing? ____________________

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga kon kita magpatig-a sa
atong mga kasingkasing, niana kita dili makasabut sa pulong sa Dios o
makabig ngadto sa Manluluwas ug mamaayo. Isulat kini nga baruganan duol sa
imong drowing sa daplin sa dalan nga yuta diha sa imong scripture study journal.

Ikonsiderar unsa ang gipasabut nga makabig ngadto sa Manluluwas ug mamaayo.

Kon ikaw makabig ikaw mausab ug maputli pinaagi sa Iyang Pag-ula aron ang
imong mga tinuohan, kasingkasing, ug kinabuhi nahiuyon sa kabubut-on sa
Langitnong Amahan ug ikaw maluwas gikan sa palas-anon sa sala.

Sa Mateo 13:16–17, gisultihan ni Jesus ang Iyang mga disipulo nga sila
napanalanginan tungod kay aduna silay mata sa pagtan-aw ug mga dalunggan sa
pagpamati.

Mateo 13:18–23
Ang Manluluwas naghatag sa interpretasyon sa sambingay sa magpupugas
Tan-awa pag-usab ang imong drowing sa daplin sa dalan nga yuta. Basaha ang
Mateo 13:18–19, nga mangita sa unsay gikumparar sa Manluluwas ngadto sa liso,
sa daplin sa dalan, ug sa mga langgam nga gihisgutan diha sa Mateo 13:4. Dayon
butangi og ngalan ang imong drowing sumala sa interpretasyon sa Manluluwas.
Diha sa bersikulo 19, ang mga pulong nga “dili siya mosabut niini” mahimong
nagpasabut og resulta sa usa ka tig-a nga kasingkasing; ug “ang dautan”
makarepresentar ni Satanas ug sa iyang mga sulugoon.

Pamalandungi kon sa unsang paagi ang mga pagtulun-an sa Manluluwas
mahitungod sa daplin sa dalan mahimong makatabang kanimo sa pagsabut og
maayo sa baruganan nga kon kita magpatig-a sa atong mga kasingkasing, niana
kita dili makasabut sa pulong sa Dios o makabig ngadto sa Manluluwas ug
mamaayo.
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Tan-awa ang imong drowing sa batoong yuta diha sa imong scripture study journal.
Basaha ang Mateo 13:20–21 ug Lucas 8:13, nga mangita sa interpretasyon sa
Manluluwas kabahin sa batoong mga dapit. Ang pulong nga anon diha sa bersikulo
20 nagpasabut og diha-diha o dili madugay.

Niini nga mga bersikulo gitudlo ni Jesus nga ang mga tanom nga mitubo diha sa
kabatoan nga mga dapit nagrepresentar niadtong kinsa adunay pagpamatuod nga
wala mogamot og lawom. Butangi og ngalan ang imong drowing sa mga tanom
diha sa kabatoan nga mga dapit Pagpamatuod nga wala mogamot og lawom.

Sumala sa Mateo 13:20–21 ug sa Lucas 8:13, unsa ang girepresentar sa init sa
adlaw? Sa ibabaw sa imong drowing sa mga tanom nga may mabaw nga mga
gamot isulat unsay girepresentar sa init sa adlaw.

Isulat ang mosunod nga baruganan sunod sa imong drowing sa kabatoan nga yuta:
Gawas kon kita maninguha sa pagpalawom sa atong mga pagpamatuod, kita
magkulang sa kalig-on nga gikinahanglan sa paglahutay og mga kasakit, mga
pagpanggukod, ug mga tintasyon.

Tan-awa ang imong drowing sa sampiniton nga yuta. Basaha ang Mateo 13:22, nga
mangita sa unsay girepresentar sa mga sampinit. Butangi og ngalan ang imong
drowing sa unsay girepresentar sa mga sampinit.

Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa mga kabalaka sa kalibutan nga “magalumos sa
pulong”?

Pagkakalibutanon, kahakog, ug temporal nga mga kalinga maoy pipila ka mga
ehemplo sa mga kabalaka nga “magalumos sa pulong” ug modala kanato palayo
gikan sa Dios. Sunod sa imong drowing sa sampiniton nga yuta, isulat ang
mosunod nga baruganan: Ang mga kabalaka sa kalibutan makalumos sa atong
hugot nga pagtuo ug pagpamatuod sa pulong sa Dios.

Tan-awa ang imong drowing sa maayong yuta. Basaha ang Mateo 13:23.

Tan-awa ang Hubad ni Joseph Smith nagtabang kanato sa pagsabut nga ang mga
tanom diha sa maayong yuta milahutay. Timan-i usab nga ang mga tanom diha sa
maayong yuta nabuwad sa samang kainit sa adlaw (nagrepresentar sa mga kasakit,
mga panggukod, ug mga tintasyon) sama sa nalaya nga mga tanom diha sa
kabatoan nga yuta. Ikonsiderar kon unsaon nimo sa pagsummarize unsay
girepresentar sa maayong yuta, ug butangi og ngalan ang imong drowing.

Pinasikad sa unsay imong nakat-unan
diha sa Mateo 13:15, unsa ang
girepresentar sa prutas nga gihisgutan
diha sa bersikulo 23?

Gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas mahitungod sa maayong
yuta, atong nakat-unan ang baruganan
nga samtang kita nagdawat sa
pulong sa Dios, nagsabut niini, ug
naglahutay sa mga kasakit, mga
pagpanggukod, ug mga tintasyon, kita mahimong makabig ngadto sa
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Manluluwas. Isulat kini nga baruganan sunod sa imong drowing sa
maayong yuta.

Basaha ang mosunod nga sitwasyon: Pagdrowing og linya gikan sa kada matang sa
yuta ngadto sa sitwasyon nga labing maayong nagpakita sa baruganan nga gitudlo
ug girepresentar niana nga yuta diha sa sambingay sa magpupugas.

a. Daplin sa
dalan

Usa ka batan-ong babaye kanhiay gustong mosimba kada Dominggo. Apan,
samtang nagtubo siya ang pipila sa iyang mga higala misugod sa pagbiay-biay
kaniya tungod sa iyang mga sumbanan. Misugod siya sa paglapas sa pipila ka
mga sugo. Wala na siya mobati og kaharuhay diha sa simbahan ug nawad-an sa
tinguha sa pagsimba.

b. Kabatoan
nga yuta

Usa ka batan-ong babaye nagsimba ug sa hilum nag-ampo nga siya makadawat
sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Kon siya makadawat og mga pag-aghat
lihokon niya kini. Gibati niya ang kasuod ngadto sa Ginoo ug mapasalamaton
alang sa mga paagi nga siya gidasig sa pagbuntog og tintasyon.

c. Sampiniton
nga yuta

Usa ka batan-ong lalaki kanunay nga nagsimba, apan tagsa rang moapil ug dili
moabli sa iyang kasingkasing ngadto sa impluwensya sa Espiritu Santo. Kanunay
siyang nagbasa og mga impormasyon diha sa mga website nga naghagit sa
importanting mga doktrina sa Simbahan, ug nagduda kon siya nagtuo ba
gihapon sa katinuod sa ebanghelyo.

d. Maayong
yuta

Usa ka batan-ong lalaki naggahin kadaghanan sa iyang panahon sa pagtuon aron
siya madawat ngadto sa usa ka bantugan nga unibersidad. Kon wala siya
magtuon, nagkapuliki siya og trabaho. Nagsulti siya sa iyang kaugalingon nga
siya walay panahon sa pagbasa sa mga kasulatan, pag-ampo ug pagsimba.

Importante kining mahinumduman nga ang mga kasingkasing, sama sa yuta
mausab ug mapanindot.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang himoon sa pagbuhat o pag-amuma sa kada matang sa yuta nga
usa ka dapit sa pagpatubo og himsog, mabungahong mga tanom?

b. Unsaon nato pagpahisama ang pag-usbaw sa kada yuta ngadto sa unsay
atong mabuhat sa pag-usab sa atong mga kasingkasing nga mahimong mas
andam modawat sa pulong sa Dios?

c. Sa unsa nga paagi nga ang pagpaninguha sa pagdawat ug pagsabut sa
pulong sa Dios mitabang kanimo nga mahimong mas makabig og maayo
ngadto sa Manluluwas?

Pamalandungi kon hain sa yuta ang labing maayo nga nagrepresentar sa
kahimtang sa imong kasingkasing karon.

3. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat og usa ka tumong
kalabut sa unsay imong buhaton nga mas makadawat og

makasabut sa pulong sa Dios ug makalahutay sa mga kasakit, pagpanggukod,
ug mga tintasyon.

4. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:
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Akong natun-an ang Mateo 13:1–23 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

UNIT 3 ,  DAY 4

78



UNIT 4: DAY 1

Mateo 13:24–58
Pasiuna
Ang Manluluwas migamit og mga sambingay sa pagtudlo mahitungod sa
gingharian sa langit, sa pagpahiuli ug pagtubo sa Iyang Simbahan sa ulahing mga
adlaw, sa pagpundok sa matarung, ug sa paglaglag sa dautan diha sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi.

Mateo 13:24–30, 36–43
Nagtudlo si Jesus sa sambingay sa trigo ug sa mga bunglayon
Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana, ug isulat ang tubag sa katapusang
pangutana:

• Mibati ka ba sukad og kapakyasan o kasilo tungod kay adunay daghang dautan
sa kalibutan?

• Ngano nga dili man lamang kuhaon sa Ginoo ang dautan nga naglibut kanato?

• Nganong kinahanglan nga mopili ka nga mahimong matarung kon ang pipila
sa mga katawhan nga naglibut kanimo ingon og wala magsinati og negatibong
mga sangputanan gikan sa ilang dili matarung nga mga pagpili?
____________________

Samtang imong tun-an ang Mateo 13:24–30, 36–43, pangitaa ang kamatuoran nga
makatabang kanimo sa pagkaplag og kahupayan samtang naningkamot sa
pagpuyo og matarung sa usa ka dautang kalibutan. Human og tuon sa istorya diha
sa Mateo, ikonsiderar ang pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 86:1–7, diin ang
Dios mihatag og dugang nga pagpasabut ngadto sa sambingay sa trigo ug sa
bunglayon.

Diha sa Mateo 13:24–30 ang Manluluwas mitudlo sa sambingay mahitungod sa
trigo ug sa bunglayon.

Ang mga bunglayon mga matang sa
makahilo nga sagbut. Ang trigo ug ang
bunglayon magkaparehas kon kini
mogitib, apan makaila ka niini kon kini
moguwang na.

Basaha ang Mateo 13:24–30 ug ang
bahin sa Hubad ni Joseph Smith diha sa
Mateo 13:30, footnote b, nga mangita sa
unsay nahitabo sa trigo ug sa mga
bunglayon.

Unsa ang nahitabo sa trigo ug sa
bunglayon?

Ngano sa imong hunahuna ang
magpupugas sa maayong liso misulti sa iyang sulugoon sa pagtugot sa trigo ug sa
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bunglayon “nga managkaipon karon sa pagtubo hangtud sa ting-ani” (Mateo
13:30)? ____________________

Sumala sa Hubad ni Joseph Smith, hain ang pangibton og una—ang trigo o ang
bunglayon?

Human ang Manluluwas mihatag sa sambingay sa trigo ug sa bunglayon, ang
Iyang mga disipulo nangutana Kaniya sa pagpasabut sa kahulugan niini. Basaha
ang Mateo 13:36–43, mangita sa pagpasabut sa Manluluwas kabahin sa sambingay.
(Mahimong imong isulat ang mga tubag sa mosunod nga mga pangutana diha sa
imong mga kasulatan.)

• Kinsa ang nagpugas, o nagtanom, sa maayong liso?

• Kinsa ang nagpugas, o nagtanom, sa bunglayon?

• Unsa ang girepresentar sa trigo ug sa bunglayon? (Samtang ikaw nagtubag niini
nga pangutana, hinumdumi nga ang dautan mao kadtong kinsa nagpili nga dili
maghinulsol [tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 29:17].)

Ang Joseph Smith Translation nagklaro nga ang pulong “katapusan sa
kapanahunan” diha sa bersikulo 39 nagpasabut sa kalaglagan sa mga dautan diha
sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Ang Joseph Smith Translation nagtabang
usab kanato sa pagsabut nga sa katapusang mga adlaw ang Ginoo mopadala og
mga anghel ug mga mensahero aron sa pagtabang og bulag sa mga matarung
gikan sa mga dautan (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Mateo 13:39–44 [diha sa
Bible appendix sa LDS version sa mga kasulatan]).

Usa ka kamatuoran nga gitudlo niini nga sambingay mao nga ang Ginoo
mopundok sa mga matarung sa panahon sa katapusang mga adlaw ug dayon
laglagon ang mga dautan diha sa Iyang Pag-anhi.

Pamalandungi kon unsaon niini nga kamatuoran magdala nimo og kahupayan
samtang nagpuyo sa usa ka dautang kalibutan. Unsaon niini pagtabang kanimo sa
pagsabut nganong kinahanglan ka nga mopili nga mahimong matarung kon ang
pipila sa mga katawhan nga naglibut kanimo ingon og wala magsinati og
negatibong mga sangputanan gikan sa ilang dili matarung nga mga pagpili?

Tungod sa atong kabubut-on, atong gitino pinaagi sa atong mga pagpili kon kita
mapundok ba uban sa mga matarung o mag-antus ba uban sa mga dautan.
Hinumdumi nga tungod kay kitang tanan masayop, ang Manluluwas nagdapit
kanato sa paghinulsol aron nga kita mapundok uban sa mga matarung.

Pagpahisama sa mga Kasulatan sa Imong Kaugalingon
Ang pagpahisama sa mga kasulatan nganha sa imong kaugalingon mao ang pagkumparar niini
nganha sa imong kaugalingon nga kinabuhi. Ikaw makapangutana, “Sa unsa nga paagi ako
sama sa mga tawo nga akong gitun-an diha sa mga kasulatan?” Samtang imong makita ang
pagkasama tali sa imong mga kasinatian ug niadtong mga tawo sa mga kasulatan, ikaw mas
maayong moila sa mga doktrina ug mga baruganan ug makadawat og pagpadayag kalabut sa
unsaon nimo paggamit kadtong mga kamatuoran diha sa imong kaugalingong kinabuhi.
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Basaha ang mosunod nga pahayag ni Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, nga mangita sa unsay iyang gisulti nga atong kinahanglan
gayud nga buhaton aron mapundok sa Ginoo.

“Ang Ginoo nagpundok sa Iyang katawhan sa panahon nga sila modawat Kaniya
ug mosunod sa Iyang mga sugo. …

“… Ang Ginoo nagpundok sa Iyang katawhan sa pagsimba, sa pagtukod sa
Simbahan, alang sa panalipod, ug sa pagdawat og tambag ug pagtudlo. …

“Si Propeta Joseph Smith mipadayag nga sa tanang panahon ang balaan nga
katuyoan sa pagpundok mao ang pagtukod og mga templo aron ang mga anak

sa Ginoo makadawat sa labing taas nga mga ordinansa ug pinaagi niana makabaton og
kinabuhing dayon [tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith
(2007), 416–17]” (“The Spirit and Purpose of Gathering” [Brigham Young University–Idaho
devotional, Oct. 31, 2006], byui.edu/devotionals).

Sumala ni Elder Bednar, unsa ang atong kinahanglan nga buhaton aron mapundok
sa Ginoo?

Pamalandungi ang mga panalangin nga miabut sa imong kinabuhi samtang kamo
napundok sa Ginoo?

Tan-awa ang mosunod nga mga hulagway:

Hunahunaa kon giunsa niini nga mga hulagway pagpakita unsa ang atong
mabuhat sa pagtabang sa Manluluwas sa pagpundok sa mga anak sa
Langitnong Amahan.
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Basaha ang mosunod nga pahayag ni Elder Russell M. Nelson sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Kini nga doktrina sa pagpundok mao ang usa sa mga importanting pagtulun-an
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. … Wala
lamang kita magtudlo niini nga doktrina, apan nag-apil kita niini. Kita nagbuhat
sa mao samtang kita nagtabang pagpundok sa pinili sa Ginoo sa duha ka bahin
sa tabil. …

“Magpundok kita og mga pedigree tsarts, maghimo og family group sheets, ug
maghimo og pagpuli nga buhat sa templo aron sa pagpundok sa mga indibidwal ngadto sa
Ginoo ug ngadto sa ilang mga pamilya.

“Dinhi sa yuta, ang misyonaryong buhat kinahanglanon kaayo sa pagpundok sa Israel” (“Ang
Pagpundok sa Nagkatibulaag nga Israel,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 80–81).

Pamalandungi ang mga panalangin nga imong nadawat sa pagtabang sa Ginoo
pagpundok sa matarung pinaagi sa misyonaryong buhat ug templo nga buhat.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsa nga paagi ang pag-apil niini nga pagpundok nagtabang kanimo sa
pagpuyo nga matarung bisan pa og nagpuyo sa usa ka kalibutan nga puno
sa tintasyon ug sala?

b. Unsay imong buhaton aron sa pagpundok sa imong kaugalingon, imong
pamilya, ug sa uban ngadto sa Manluluwas ug sa Iyang Simbahan

Mateo 13:31–35, 44–52
Si Jesus naggamit og mga sambingay sa pagtudlo mahitungod sa gingharian
sa langit

Diha sa daghang mga sambingay gikumparar sa Manluluwas ang gingharian sa
langit (o ang Iyang Simbahan ug ebanghelyo) ngadto sa liso sa mustasa, libadura
(libadura, o patubo gigamit sa pagluto ug idugang ngadto sa minasa nga pan aron
pagtabang niini nga motubo sa dili pa ihudno), nakatago nga bahandi, perlas, ug
pukot sa pangisda.

2. Basaha ang matag usa sa mosunod nga tudling sa kasulatan, nga
mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo

niana nga sambingay. Diha sa imong scripture study journal, isulat og unsa nga
mga kamatuoran sa imong hunahuna ang gitudlo sa Manluluwas.

a. Mateo 13:31–32
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b. Mateo 13:33

c. Mateo 13:44

d. Mateo 13:45–46

e. Mateo 13:47–50

Usa ka kamatuoran nga gitudlo sa Manluluwas diha sa mga sambingay sa liso sa
mustasa ug sa igpapatubo sa tinapay mao nga ang gipahiuli nga Simbahan ni
Jesukristo motubo gikan sa gamay nga sinugdanan aron sa pagpuno sa
tibuok kalibutan. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga kamatuoran diha sa margin
sa imong mga kasulatan tupad sa Mateo 13:31–33.

Si Presidente Joseph F. Smith mitudlo kon unsaon sa mga sumusunod ni
Jesukristo nga mahisama sa igpapatubo sa tinapay: “Samtang kini masulti, ug
kini may pagkatinuod, nga kita dyutay kon ikumparar sa atong isigkatawo sa
kalibutan, apan kita mahimong ikumparar sa igpapatubo sa tinapay nga
gipamulong sa Manluluwas, nga sa kadugayan mopatubo sa tibuok kalibutan”
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 74).

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
usab mahitungod niini nga sambingay. “Magpakabuhi kita sa kalibutan apan dili
iya sa kalibutan. Kinahanglan gayud magpakabuhi kita sa kalibutan tungod kay,
sama sa gitudlo ni Jesus sa sambingay, ang Iyang gingharian “sama sa
igpapatubo,” kansang gamit mao ang pagpatubo sa harina pinaagi sa gahum
niini (tan-awa sa Lucas 13:21; Mateo 13:33; tan-awa usab 1 Mga Taga-Corinto

5:6–8). Dili makahimo niana ang Iyang mga sumusunod kon makig-uban lamang sila niadtong
kinsa sama nila og tinuohan ug mga binuhatan” (“Paghigugma sa Uban ug Pagpakabuhi nga
may mga Panaglahi,” Ensign o Liahona, Nob. 2014, 25).

Pamalandungi kon unsa ang imong mabuhat sa pagtabang isip usa ka Santos sa
Ulahing mga Adlaw sa pagpatubo sa Simbahan sa Manluluwas.

Lain nga baruganan nga gitudlo sa Manluluwas diha sa mga sambingay sa
nalubong nga bahandi ug sa mutya nga bililhon kaayo mao nga tungod kay ang
mga panalangin sa ebanghelyo may mahangturong bili, kini takus sa bisan
unsa nga sakripisyo. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga kamatuoran diha sa
margin sa imong mga kasulatan tupad sa Mateo 1:44-46.

3. Aron sa pagtabang kanimo nga makasabut niini nga baruganan,
pagdrowing og duha ka kolum nga tsart diha sa imong scripture

study journal. Butangi og ngalan ang usa ka kolum Mga panalangin sa
ebanghelyo, ug butangi og ngalan ang lain nga kolum Mga sakripisyo aron
makabaton og mga panalangin.

Diha sa “Mga panalangin sa ebanghelyo” nga kolum, ilista ang pipila ka mga
panalangin sa ebanghelyo (ang mga ehemplo mahimong maglakip sa kahibalo
gikan sa mga kasulatan, paggiya gikan sa buhing mga propeta, makaluwas nga
mga ordinansa ug mahangturong kaminyoon). Alang sa matag panalangin nga
nalista, diha sa “Mga sakripisyo aron makabaton og mga panalangin” nga
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kolum, isulat kon unsa nga mga sakripisyo ang imong kinahanglan nga
buhaton aron makabaton niana nga panalangin. Sama pananglit, aron
madawat ang panalangin sa Kahibalo gikan sa mga kasulatan, kita kinahanglan
nga Mosiksik sa mga kasulatan kada adlaw.

Ikonsiderar ang mga panalangin nga imong gilista, ug pamalandungi kon ngano
nga ang pagbaton niadto nga mga panalangin takus sa bisan unsa nga sakripisyo
nga gikinahanglan.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa nga panalangin sa ebanghelyo ang imong gitinguha nga mabatunan?

b. Ngano nga nagtinguha ka niana nga panalangin?

c. Sa unsa nga paagi ikaw mosakripisyo aron madawat kana nga panalangin?

Mateo 13:53–58
Si Jesus nagtudlo sa Nazaret ug gisalikway sa Iyang kaugalingong katawhan
Ingon nga narekord diha sa Mateo 13:53–58, ang katawhan sa Nazaret misalikway
sa Manluluwas ug sa Iyang mga pagtulun-an. Agi og resulta sa ilang walay pagtuo,
ang Manluluwas wala makahimo og daghang mga milagro diha kanila.

5. Isulat ang mosunod
diha ubos sa mga

assignment karong adlawa sa imong
scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 13:24–58
ug nakompleto kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga
hunahuna, ug mga panabut nga akong
gusto nga ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 4: DAY 2

Mateo 14
Pasiuna
Human mahibaloi ang pagkamatay ni Juan Bautista, naninguha si Jesus nga
mag-inusara, apan gisunod Siya sa pundok sa katawhan. May kapuangod Siya
kanila, giayo ang ilang masakiton, ug milagrosong mipakaon sa sobra sa 5,000
kanila. Nianang pagkagabii, milakaw si Jesus diha sa dagat ngadto sa sakayan diin
didto ang Iyang mga disipulo.

Mateo 14:1–21
Si Jesus naninguha nga mag-inusara ug unya gipakaon ang sobra sa 5,000 ka
katawhan
Paghunahuna og panahon sa dihang ikaw magul-anon kaayo. Unsay imong
gibuhat aron sa paglahutay ug pagbuntog sa imong kaguol?

Paglista og lainlaing mga paagi nga ang katawhan mosulay aron makalahutay ug
makabuntog sa kagul-anan: ____________________

Samtang imong tun-an ang Mateo 14:1–21, pangita og mga paagi nga makatabang
kanimo sa paglahutay ug pagbuntog sa kagul-anan.

Ang Mateo 14:1–11 nagrekord nga si Haring Herodes dili makatarunganong
mibilanggo ni Juan Bautista tungod sa pag-aghat sa iyang bag-ong asawa, si
Herodias, kinsa gusto mosanta ni Juan Bautista sa pagpanghimaraut sa iyang ilegal
nga kaminyoon ngadto ni Haring Herodes. (tan-awa sa Marcos 6:17–19). Human
mosayaw diha sa iyang atubangan ang anak nga babaye sa iyang asawa nga si
Salome, gisaad niya atubangan sa publiko nga siya makaangkon sa “bisan unsang
butang nga pangayoon niya” (Mateo 14:7). Mikonsulta ang anak nga babaye
ngadto sa iyang inahan ug gipangayo ang ulo ni Juan Bautista, ug agig resulta,
gipaputlan og ulo ni Herodes si Juan.

Si Juan Bautista usa ka higala ug paryente ni Jesukristo, ug gipili siya sa Dios nga
mahimong propeta kinsa moandam sa dalan alang sa Mesiyas.

Hunahunaa nga suod kang higala ni Juan Bautista. Unsa kaha ang imong reaksyon
human mabati ang mahitungod sa iyang dili makatarunganong kamatayon?

Basaha ang Mateo 14:12–13, nga mangita sa unsay gibuhat ni Jesus sa Iyang
pagkadungog mahitungod sa kamatayon ni Juan.

Ang pulong nga “usa ka dapit nga awaaw” diha sa bersikulo13 nagpasabut og usa
ka dapit nga mingaw.

Unsa ang nahitabo sa dihang si Jesus naningkamot sa pag-inusara?

Unsa ang imong bation kon ikaw magul-anon ug gustong mag-inusara, apan ang
uban naninguha sa imong pagtagad? ____________________

Basaha ang Mateo 14:14, nga mangita sa reaksyon ni Jesus sa dihang Iyang nakita
ang pundok sa katawhan nga nagsunod Kaniya.
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Gikan niini nga istorya atong nakat-unan nga pinaagi sa pagpakita og kalooy
ngadto sa uban bisan kon kita nagsinati og kaguol, kita nagsunod sa
ehemplo ni Jesukristo.

1. I-summarize alang sa usa ka miyembro sa pamilya o higala ang
istorya mahitungod ni Jesus nga nagpakita og kalooy human

makadungog kalabut sa kamatayon ni Juan Bautista. Dayon hisguti ang
mosunod nga mga pangutana uban niana nga tawo: Diha sa imong scripture
study journal, i-rekord kang kinsa ka nakig-istorya ug usa ka mubo nga saysay
sa inyong nahisgutan.

a. Sa unsa nga paagi nga ang pagpakita og kapuangod ngadto sa uban
magtabang kanato kon kita mismo nag-antus?

b. Ngano nga malisud ang pagpakita og kapuangod ngadto sa uban kon kita
nag-antus?

c. Kanus-a ka o usa ka tawo nga imong nailhan nakasinati og dako nga kaguol
ug sa gihapon nagpakita og kapuangod ngadto sa uban? Sa unsa nga mga
paagi nga ang pagserbisyo og usa ka tawo nakatabang?

Basaha ang Mateo 14:15–21, nga mangita kon giunsa ni Jesus pagpadayon sa
pagpakita og kapuangod ngadto sa pundok sa katawhan.

Mateo 14:22–36
Si Jesus naglakaw diha sa dagat atol sa unos
Ikonsiderar ang mosunod nga duha ka sitwasyon:

Sitwasyon 1: Usa ka batan-ong babaye mibati nga walay mahimo samtang siya
nagbantay sa iyang inahan nga nag-antus sa usa ka walay kaayohan nga sakit.
Nagsugod siya sa pagduda kon ang Langitnong Amahan nakahibalo ba sa kasakit
sa iyang pamilya. Gusto gayud siyang motuo sa Dios, apan ang iyang mga pagduda
nagsugod sa pagsanap kaniya.

Sitwasyon 2: Usa ka batan-ong lalaki bag-ong mipasakop sa Simbahan.
Kadaghanan sa iyang karaang mga higala dayag nga misaway sa iyang desisyon
nga magpasakop sa Simbahan. Nagsugod siya sa pagkalibog kon kinahanglan ba
siyang mopadayon nga aktibo ug matinud-anong miyembro sa Simbahan.

Unsa ang pipila ka laing mga paagi ang mga tawo mahimong makasinati og
pagduda o kahadlok samtang sila naninguha sa pagsunod ni Jesukristo?
____________________

Samtang imong tun-an ang nahibilin sa Mateo 14, pangitaa ang mga pahayag sa
kamatuoran nga makatabang nimo sa pagbuntog sa mga kahadlok, mga
pagduha-duha, ug pagkawalay kadasig.

Basaha ang Mateo 14:24–25, nga mangita sa unsay nahitabo samtang ang mga
disipulo nanabok sa Dagat sa Galilea agi og pagsunod sa panudlo sa Manluluwas.

Ang mga pulong “sungsongon ang hangin”diha sa bersikulo 24 nagpasabut nga
ang hangin naghuyop sa sugat nga direksyon sa ilang destinasyon.
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Diha sa Mateo 14:23, tan-awa kini panahon sa kagabhion sa dihang si Jesus
nag-inusara didto sa bukid ug ang mga disipulo nanabok sa Dagat sa Galilea. Ang
gilay-on sa pagtabok sa dagat mga 5 ka milya (8 kilometros), ug sa maayong
panahon sila makahimo sa pagtabok niini sa duha ngadto sa tulo ka oras. Ang
Manluluwas miduol kanila sa panahon sa ikaupat nga hugna sa bantay, nga “tali sa
alas tres ug alas says sa buntag” . Kini nagpasabut nga ang mga disipulo nakigbisog
batok sa hangin sa pagtabok sa dagat sa tibuok gabii.

Basaha ang Marcos 6:47–48, nga mangita sa dugang nga mga detalye nga gihatag
ni Marcos mahitungod niini nga hitabo.

Kon si Jesus nahibalo nga ang Iyang mga disipulo nanlimbasog, sa imong
hunahuna Siya ba makapalingakawas dayon kanila sa ilang mga panlimbasog?
Unsa kaha ang katuyoan sa pagtugot nga manlimbasog ang mga disipulo sa
makadiyut sa dili pa sila luwason?

Gikan niini nga mga istorya sa mga disipulo nga nanabok sa dagat, atong
nakat-unan nga bisan tuod og ang Dios dili tingali kanunay mopalingkawas
kanato gikan sa mga panlimbasog, nahibalo Siya unsay atong gisinati ug
mohimo, diha sa Iyang kaugalingong panahon, sa pagduol sa
pagtabang kanato.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa nga kaayohan ang maato nga nanlimbasog sa makadiyut kay sa
diha-diha kita luwason sa Ginoo gikan sa atong mga pagsulay?

b. Sa unsa nga paagi nga ang pagkahibalo nga ang Ginoo nasayud sa atong
mga panlimbasog naglig-on sa atong pagtuo diha Kaniya bisan kon dili Siya
diha-diha moluwas kanato gikan niini?

Hunahunaa nga kamo anaa sa barko ug nanlimbasog batok sa kusog nga hangin
ug mga balud sulod sa daghang mga oras sa tibuok gabii, ug unya nakakita kamo
og tawo nga naglakaw ibabaw sa tubig. Unsa kaha ang imong mahunahuna o
bation niini nga sitwasyon?

Basaha ang Mateo 14:26–27, nga mangita kon unsay reaksyon sa mga disipulo sa
dihang nakakita sila ni Jesus. Mahimo nimong markahan ang unsay gisulti ni Jesus
ngadto kanila.

Basaha ang Mateo 14:28–30, nga mangita sa unsay gitinguha ni Pedro nga buhaton
sa dihang nadungog niya ang tingog sa Ginoo.

Giunsa ni Pedro pagpakita sa sinugdanan og hugot nga pagtuo?

Unsa ang nakita ni Pedro nga nakahimo kaniya nga mahadlok, magduha-duha, ug
nagsugod sa pagkaunlod?

Hunahunaa unsa kahay girepresentar sa hangin ug mga balud niini nga istorya
diha sa imong kinabuhi nga makagiya kanimo sa pagsinati og kahadlok o
pagduha-duha.

Gikan sa kasinatian ni Pedro atong nakat-unan nga kon atong ipadayon ang
atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, kita dili mabuntog sa atong mga
kahadlok ug mga pagduha-duha.
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Basaha ang mosunod nga pahayag ni Presidente Howard W. Hunter, ug markahi
unsay iyang gisulti nga mao ang kuyaw sa pagkapakyas sa pagpadayon sa atong
hugot nga pagtuo diha sa Ginoo. “Kini ang akong lig-ong tinuohan nga kon isip
mga indibidwal nga katawhan, isip mga pamilya, mga komunidad, ug mga
nasud, kita makahimo, sama ni Pedro, nagtumong sa atong mga mata ngadto
kang Jesus, kita usab makalakaw nga madaugon ibabaw sa “dagkong mga balud

sa kawalay pagtuo” ug magpabiling ‘dili mahadlok taliwala sa nagkakusog nga hangin sa
pagduha-duha.’ Apan kon ilayo nato ang atong mga mata gikan kaniya kang kinsa kinahanglan
gayud kitang motuo, ingon nga kini sayon kaayo nga buhaton ug ang kalibutan gitintal og
maayo sa pagbuhat, kon kita motan-aw ngadto sa kakusog ug kapintas niadtong makalilisang
ug makalaglag nga mga elemento nga naglibut kanato imbis ngadto kaniya kinsa makatabang
ug makaluwas kanato, niana dili nato malikayan nga kita maunlod sa dagat sa kagubot ug
kasubo ug kawalay paglaum” (“The Beacon in the Harbor of Peace,” Ensign, Nob. 1992, 19).

3. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat og daghang mga
paagi nga kita “makatutok sa atong mga mata” diha ni Jesukristo,

ingon sa gibuhat ni Pedro sa sinugdanan. Agig pagdugang, pagsulat
mahitungod sa usa ka higayon nga ikaw nakakita giunsa sa hugot nga pagtuo
sa usa ka tawo diha ni Jesukristo nga nakahimo kaniya sa paglikay nga
mabuntog sa kahadlok o pagduha-duha.

Pamalandungi kon unsa nga mga kausaban ang imong mahimo sa imong kinabuhi
sa pagpadayon sa imong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, ug maghimo og
tumong sa pagbuhat niadto nga mga kausaban.

Sama ni Pedro, kita tingali usahay mapakyas sa pagpadayon sa atong hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo ug tingali motugyan ngadto sa kahadlok, pagduha-duha,
ug pagkanawad-an og kadasig.

Basaha ang Mateo 14:30–32, nga mangita sa unsay nahitabo samtang si Pedro
naglakaw padulong ngadto sa Manluluwas.

Sumala sa bersikulo 30, unsay gibuhat
ni Pedro sa dihang siya nakaamgo nga
siya nagkaunlod? (Mahimo nimong
markahan ang unsay gisulti ni Pedro.)

Sama ni Pedro, kon atong tinguhaon
ang tabang sa Dios sa panahon nga
magkaluya ang atong hugot nga
pagtuo, Siya makasapwang kanato
gikan sa atong mga kahadlok ug mga
pagduha-duha.

4. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsaon sa Dios pagsapwang kanato gikan sa atong mga

kahadlok ug mga pagduha-duha?

Basaha ang Mateo 14:33, nga mangita kon unsa ang reaksyon sa mga disipulo nga
diha sa sakayan human si Jesus ug si Pedro misakay sa sakayan.

Diha sa Mateo 14:34–36 atong nakat-unan nga human niini nga hitabo, si Jesus ug
ang Iyang mga disipulo mipadayon sa ilang panaw ug miabut sa layong mga
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kabaybayunan sa Galilea. Sa dihang ang katawhan nahibalo nga si Jesus anaa,
gidala nila ang mga tawo nga mga masakiton ngadto Kaniya. Ang ilang hugot nga
pagtuo dako kaayo nga ang tanan kinsa mianha nangaayo pinaagi sa paghikap sa
sidsid sa Iyang sinina. Ikumparar kini sa unsay nahitabo sa mga tawo nga
gihulagway diha sa Mateo 13:57–58.

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 14 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 4: DAY 3

Mateo 15
Pasiuna
Samtang Siya didto sa Galilea, gipasabut ni Jesus ngadto sa mga escriba ug mga
Pariseo ngano ang Iyang mga disipulo wala mosunod sa tradisyon sa paglimpyo sa
ilang mga kaugalingon pinaagi sa paghugas sa ilang mga kamot sa dili pa mokaon.
Dayon Siya mibiyahe ngadto sa kabaybayonan sa Mediterranean, diin Iyang giayo
ang anak nga babaye sa usa ka Hentil nga babaye. Dayon si Jesus mibalik ngadto sa
Galilea, diin daghan ang Iyang gipang-ayo ug milagrosong gipakaon ang labaw sa
4,000 ka katawhan.

Mateo 15:1–20
Nangutana ang mga Pariseo nganong ang mga disipulo ni Jesus dili manghugas sa
ilang mga kamot sa dili pa sila mokaon
Basaha ang mosunod nga mga sitwasyon, nga mangita sa unsay kasagarang
anaa kanila.

• Usa ka batan-ong babaye giawhag sa iyang mga higala sa pagsul-ob og dili
angay nga igsinina ngadto sa usa ka sayaw sa eskwelahan. Ang batan-ong
babaye nahibalo nga ang igsinina dili makapasar sa sumbanan sa Ginoo sa
ligdong nga paninina, bisan kon kini gidawat sa kinatibuk-an sa iyang kultura
nga magsul-ob og igsinina nga sama niini.

• Usa ka batan-ong lalaki sakop sa usa ka pamilya nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga gusto og mga bangga sa sport. Kon ang bantugang mga bangga sa
sport ipakita sa telebisyon, ang pamilya kasagaran nga mohiklin sa pamilyang
pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, family home evening, pagsimba inig ka
Dominggo sa Simbahan aron manan-aw sa mga bangga.

• Usa ka batan-ong pares ang nangandam alang sa kaminyoon. Nagpuyo sila sa
usa ka dapit nga gidawat sa kadaghanan ang pag-apil og sekswal nga relasyon
bisan dili pa minyo. Pipila ka mga tawo ang misulti niini nga pares nga sila
kinaraan ug salikwaut sa paghulat nga maminyo aron makahimo og
panghilawas.

Imo tingaling natan-aw nga ang kada sitwasyon nagpakita og panagsupak tali sa
pagsunod sa mga sugo sa Dios ug pagbuhat sumala sa mga tradisyon o mga
kostumbre. Ang mga tradisyon o mga kostumbre naglakip og mga tinuohan ug
mga nabatasan sa usa ka kultura, komunidad, pamilya, o grupo sa mga higala.

1. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat og usa o dugang pa
nga mga tradisyon o mga kostumbre nga magpugong kanimo gikan

sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Samtang imong tun-an ang Mateo 15,
pangitaa ang mga kamatuoran nga makatabang kanimo kon ikaw kinahanglan
nga mopili tali sa pagsunod sa mga sugo sa Dios ug sa pag-apil diha sa mga
tradisyon ug mga kostumbre.
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Basaha ang Mateo 15:1–2, nga mangita mahitungod sa tradisyon nga gipangutana
sa mga escriba ug mga Pariseo ni Jesus. Unsa nga tradisyon ang wala sunda sa mga
disipulo ni Jesus? ____________________

Ang paghugas sa kamot nga gihisgutan
sa mga Pariseo ug mga escriba
nagpasabut ngadto sa seremonyas nga
paghugas alang sa ritwal nga
pagkaputli ug wala magpasabut og
paghugas alang sa kalimpyo.

Basaha ang Mateo 15:3, nga mangita sa
tubag ni Jesus sa ilang pangutana.
Mahimo nimong markahan diha sa
imong mga kasulatan unsay gisulti sa
Manluluwas nga gibuhat sa mga escriba
ug mga Pariseo pinaagi sa pagsunod sa ilang mga tradisyon.

Ingon nga narekord diha sa Mateo 15:4–6, si Jesus miila og usa ka ehemplo kon
giunsa sa mga escriba ug mga Pariseo paglapas ang usa ka sugo sa Dios pinaagi sa
pag-apil sa ilang mga tradisyon. Gilikayan nila ang pagtuman sa ilang obligasyon
sa pag-amuma sa ilang tigulang nga mga ginikanan pinaagi sa pagpahayag nga
ang ilang salapi giandam isip usa ka gasa ngadto sa Dios, o Korban (tan-awa sa
Marcos 7:10–12; ). Sa pagbuhat sa mao, gilapas nila ang sugo sa pagtahud sa
amahan ug sa inahan.

Basaha ang Mateo 15:7–9, nga mangita sa unsay gigiya sa mga escriba ug mga
Pariseo nga buhaton sa mga tawo pinaagi sa paggamit sa ilang mga tradisyon isip
usa ka pasangil sa dili pagsunod sa mga sugo sa Dios.

Gikan niini nga mga bersikulo atong nakat-unan ang mosunod nga baruganan:
Kon kita magtinguha sa pagpaduol ngadto sa Dios, kinahanglan gayud kita
mobutang sa Iyang mga sugo ibabaw sa bisan hain nga mga tradisyon ug
mga kostumbre nga kita aduna.

Basaha og usab ang mga sitwasyon gikan sa sinugdanan niini nga leksyon. Alang
sa kada sitwasyon, pamalandungi ang mosunod nga duha ka mga pangutana:

• Unsa ang mabuhat sa indibidwal o mga indibidwal niini nga sitwasyon sa
pagsunod sa mga sugo sa Dios?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagbuhat niini nagtabang sa indibidwal o mga
indibidwal sa pagpaduol ngadto sa Dios?

2. Ikonsiderar ang mga tradisyon ug mga kostumbre nga imong
gisulat alang sa assignment 1 niini nga leksyon. Diha sa imong

scripture study journal, pagsulat mahitungod sa usa ka panahon nga ikaw mipili
sa pagsunod sa mga sugo sa Dios kay sa moapil sa usa ka sagad gidawat nga
tradisyon o kostumbre. Dayon tubaga ang mosunod nga mga pangutana:

a. Unsa ang gikinahanglan nimong buhaton aron sa pagbutang sa mga sugo
sa Dios ibabaw sa ubang mga tradisyon o mga kostumbre aron ka mapaduol
ngadto Kaniya?
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b. Giunsa niini pagtabang kanimo nga mas mapaduol ngadto sa
Langitnong Amahan?

Hinumdumi nga ang mga escriba ug mga Pariseo mituo nga ang pagkaon nga
walay himoon nga seremonyas sa paghugas sa mga kamot mohugaw sa usa ka
tawo, o mohimo niana nga tawo og hugaw sa espirituhanong paagi. Basaha ang
Mateo 15:10–11, mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas nga sa tinuod naghugaw
kanato. Mahimo nimong markahan ang unsay imong nakit-an.

Ang Manluluwas miingon, “Ang magagula sa ba-ba … kini mao ang
makapahugaw sa tawo” (Mateo 15:11). Dayon, human sultihi ang Iyang mga
disipulo sa dili pagpakabalaka sa ilang mga kaugalingon uban sa mga Pariseo kinsa
nasakitan sa Iyang mga pulong (tan-awa sa Mateo 15:12–16), mipadayon pa Siya
og pasabut mahitungod sa unsa gayud sa tinuod ang makahugaw kanato.

Basaha ang Mateo 15:17–20, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas nga
makahugaw kanato.

Diha sa mga kasulatan, ang kasingkasing kasagaran nagrepresentar sa atong mga
hunahuna ug mga tinguha. Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga sa tinuod
makahugaw kanato? ____________________

Kompletuha ang mosunod nga baruganan pinasikad sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas diha sa Mateo 15:19–20: Kon mopili kita sa pag-abiabi sa dautang
mga hunahuna ug mga tinguha, niana ____________________.

3. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat mahitungod sa usa
o duha ka mga paagi nga kita mahimong mahugawan, o hugaw sa

espirituhanong paagi, kon mopili kita sa pag-abiabi sa dautang mga hunahuna
ug mga tinguha.

Mateo 15:21–28
Giayo sa Manluluwas ang anak nga babaye sa Hentil nga babaye
Diha sa mosunod nga luna, paglista og usa o sobra pa sa imong matarung nga mga
tinguha. ____________________

Samtang ikaw nagpadayon sa pagtuon sa Mateo 15, pangitaa ang mga baruganan
nga makatabang kanimo sa pagsabut unsay imong kinahanglan nga buhaton aron
madawat ang imong matarung nga mga tinguha.

Kon kini anaa sa imong mga kasulatan, tan-awa ang mapa sa Biblia nu. 11, “Ang
Balaang Yuta sa mga Panahon sa Bag-ong Tugon.” Pangitaa ang mga siyudad sa
Tiro ug Sidon diha sa mapa. Samtang si Jesus mibiyahe gikan sa Galilea ngadto sa
kabaybayon sa siyudad sa Tiro ug Sidon, nasugatan Niya ang usa ka babayeng
Canaanhon. Sama sa daghang uban nga mga tawo niana nga rehiyon, kini nga
babaye usa ka Hentil—nagpasabut nga siya dili usa ka Judeo. Niana nga panahon
ang misyon sa Manluluwas mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto lamang sa
mga Judeo ug dili pa ngadto sa mga Hentil (tan-awa sa Mateo 10:5–6).

Basaha ang Mateo 15:21–27, nga mangita og mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana:

• Unsay matarung nga tinguha nga aduna ang Canaanhon nga babaye?
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• Unsa ang gibuhat ug gisulti sa babaye nga nagpakita sa iyang hugot nga pagtuo
ni Jesukristo?

Tan-awa nga ang kasusama sa pagkumparar sa mga Hentil ngadto sa binuhi nga
mga iro misulay sa hugot nga pagtuo niini nga babaye. Sa unsang paagi nga ang
tubag sa babaye niini nga pasumbingay nagpakita sa iyang hugot nga pagtuo ni
Jesukristo?

Basaha ang Mateo 15:28, nga mangita sa unsay gibuhat sa Manluluwas alang niini
nga babaye.

Nganong gihimo Niya kini? ____________________

Gikan niini nga istorya atong nakat-unan nga samtang kita naggamit sa atong
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, makadawat kita og mga panalangin
sumala sa atong matarung nga mga tinguha.

Pamalandungi ang mosunod nga mga pangutana: Agi og dugang sa kanunay nga
pagpangayo sa Langitnong Amahan sa pagpanalangin kanato sumala sa atong
matarung nga mga tinguha, unsa pa ang atong mabuhat sa paggamit og hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo?

Basaha ang mosunod nga pahayag ni Elder Dallin H. Oaks, sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles.

“Kon kita adunay hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, kinahanglan
gayud nga kita adunay pagsalig Kaniya. Kita kinahanglan gayud nga mosalig
kaniya igo nga kita kontento nga modawat sa iyang kabubut-on, nahibalo nga
siya nasayud unsay labing maayo alang kanato. …

“… Ang hugot nga pagtuo, bisan unsa kalig-on niini, dili makahimo og resulta
nga supak ngadto sa kabubut-on kaniya kansang gahum kini iya. Ang paggamit

og hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo kanunay nga nag-agad sa lagda sa langit, sa
kaayo ug kabubut-on ug kaalam ug panahon sa Ginoo. Mao kana ngano nga kita dili makabaton
og tinuod nga hugot nga pagtuo diha sa Ginoo kon walay hingpit nga pagsalig sa kabubut-on sa
Dios ug sa panahon sa Ginoo” (“Faith in the Lord Jesus Christ,” Ensign, Mayo 1994, 99–100).

Sa unsa nga paagi ang pagpasabut ni Elder Oaks sa unsay kahulugan sa paggamit
og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo nagtabang kanato kon ang Ginoo dili
diha-diha dayon mopanalangin kanato sumala sa atong matarung nga mga
tinguha?

Pamalandungi ang mga Doktrina ug mga Baruganan
Ang pagpamalandong kon ngano ang mga doktrina ug mga baruganan importante sa imong
kinabuhi makatabang kanimo sa pagbati sa ilang kamatuoran ug importansya.
Makapamalandong usab ikaw unsay gusto sa Ginoo kon unsaon nimo sa paggamit ang unsay
imong nakat-unan. Ang paghatag og panahon sa pagpamalandong nagtugot sa Espiritu Santo sa
pagdirekta kanimo sa imong pagtuon ug paggamit sa kamatuoran.

4. Ribyuha ang matarung nga mga tinguha nga imong giuna pagsulat.
Diha sa imong scripture study journal, ipasabut kon unsay imong
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mabuhat sa paggamit og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo samtang ikaw
naninguha sa pagbaton niadto nga mga tinguha. Pagsulat usab og usa ka
kasinatian sa dihang imong nadawat ang usa sa imong matarung nga mga
tinguha (sumala sa kabubut-on ug panahon sa Ginoo) samtang ikaw naggamit
og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, o pagsulat mahitungod sa usa ka
kasinatian sa usa ka tawo nga imong nailhan. (Hinumdumi ang paglikay og
sulat mahitungod og kasinatian nga hilabihan ka sagrado o personal diha sa
imong scripture study journal.)

Mateo 15:29–39
Nagpakaon si Jesus og sobra sa 4,000 ka mga sumusunod gikan sa pito ka pirasong
pan ug pipila ka mga isda
Ingon nga narekord diha sa Mateo 15:29–39, si Jesukristo mibalik ngadto sa
Galilea. Samtang Siya tua didto, daghang mga tawo ang mipundok Kaniya. Ang
mga kasulatan nagrekord nga “dihay upat ka libong mga lalaki, gawas sa mga
babaye ug sa mga bata” (Mateo 15:38), lakip sa mga katawhan kinsa nag-antus
gikan sa nagkalainlaing pisikal nga mga sakit ug mga pagkabaldado. Giayo sila sa
Manluluwas, ug human ang mga tawo migahin og tulo ka adlaw uban Kaniya,
mihimo Siya og lain nga milagro pinaagi sa pagpakaon kanilang tanan sa pito
lamang ka pirasong pan ug pipila ka gagmay nga mga isda.

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 15 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Tinubdang suba sa Suba Jordan duol sa
Cesarea Filipo

UNIT 4: DAY 4

Mateo 16–17
Pasiuna
Gibadlong ni Jesukristo ang mga Pariseo ug mga Saduceo kinsa nangayo Kaniya og
timailhan sa Iyang pagkabalaan. Mipamatuod si Pedro nga si Jesus mao si Kristo,
ug Siya gisaaran sa mga yawe sa gingharian sa langit. Si Jesukristo, Moises, ug
Elijah mitugyan sa mga yawe sa priesthood diha ni Pedro, Santiago, ug Juan didto
sa Bukid sa Transpigurasyon. Human milugsong gikan sa bukid, gipapahawa ni
Jesus ang yawa gikan sa batang lalaki. Sa Capernaum, mihatag si Jesus og salapi sa
milagrosong paagi aron sa pagbayad og buhis.

Mateo 16
Gibadlong ni Jesus ang mga Pariseo ug mga Saduceo, ug gisaad Niya ang mga yawe
sa priesthood ngadto ni Pedro
Unsa ang imong isulti ngadto sa tawo aron pagtabang kaniya sa pagsabut nganong
ikaw nagtuo nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
mao lamang ang tinuod nga simbahan dinhi sa yuta? ____________________

Samtang imong tun-an ang Mateo16, pangitaa ang mga kamatuoran nga
makatabang kanimo sa pagsabut ug sa pagpasabut ngadto sa uban kon unsa ang
nakalahi sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw isip
ang Simbahan sa Ginoo dinhi sa yuta (tan-awa sa D&P 1:30).

Diha sa Mateo 16:1–12 atong mabasa nga gibadlong sa Manluluwas ang mga
Pariseo ug ang mga Saduceo sa dihang nangayo sila og timailhan sa Iyang
pagkabalaan. Dayon iyang gipasidan-an ang Iyang mga disipulo sa dili pagsunod
niining dautang mga tawo.

Dayon ang Manluluwas miadto kuyog sa Iyang mga disipulo “ngadto sa kayutaan
sa Cesarea Filipo” (Mateo 16:13; niini nga bersikulo ang pulong kayutaan
nagpasabut sa rehiyon o dapit). Diha sa nag-uban nga hulagway sa Cesarea Filipo,
unsa ang imong makita luyo sa suba ug sa mga kahoy?

Basaha ang Mateo 16:13–19, nga
mangita kon giunsa sa Manluluwas
paggamit ang simbolo sa usa ka dakong
bato sa paghulagway sa katukuran sa
Iyang Simbahan. (Ang Mateo 16:15–19
usa ka scripture mastery passage.
Mahimo nimong markahan kini nga
tudling sa lahi nga paagi aron dali nimo
nga madumduman kini.)

Tan-awa sa mga bersikulo 16–17 nga
kini pinaagi sa pagpadayag gikan sa
Langitnong Amahan nga si Pedro
nahibalo nga si Jesukristo mao ang
Anak sa Dios. Si Jesus dayon naghisgut sa pagpadayag samtang Iyang gihulagway
ang katukuran sa Iyang Simbahan.
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Si Propeta Joseph Smith mipasabut: “Si Jesus sa Iyang mga pagtulun-an
nag-ingon, ‘Sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang
mga gahum sa kamatayon dili gayud makabuntog niini.’ [Mateo 16:18.) Unsa
nga bato? Pagpadayag” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan:
Joseph Smith [2007], 233).

Siya usab mipamatuod: “Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw natukod diha sa direkta nga pagpadayag, isip tinuod nga Simbahan sa Dios sukad pa
kaniadto, sumala sa mga Kasulatan (Amos 3:7, ug Mga Buhat 1:2)” (Mga Pagtulun-an: Joseph
Smith, 233).

Hunahunaa ang mosunod nga mga impormasyon: “Samtang gitudloan si Pedro sa
Manluluwas mahitungod sa pagpadayag, migamit Siya og madulaong mga pulong
sa pangalan ni Pedro, nagpahayag ngadto ni Simon, ‘Ikaw mao si Pedro [Petros], ug
ibabaw niining bato [petra] pagatukuron ko ang akong iglesia’ (Mateo 16:18). Ang
Gresyanhon nga pulong petros nagpasabut og nag-inusarang gamay nga bato. Ang
Gresyanhon nga pulong petra mahimo usab nga nagpasabut og ‘bato,’ apan agi og
dugang kini mahimong magpasabut ngadto sa batoon nga yuta, tukurang bato, o
usa ka dako kaayo nga bato [tan-awa sa Mateo 16:18]. Gikan niini nga mga pulong
atong nakat-unan nga dili diha ni Pedro isip usa ka tawo nga ang Simbahan
pagatukuron, apan diha sa tukurang bato sa pagpadayag” (New Testament Student
Manual [Manwal sa Church Educational System, 2014], 53).

Mahimo nga imong isulat ang mosunod nga kamatuoran diha sa imong mga
kasulatan duol sa Mateo 16:18: Ang Simbahan ni Jesukristo gitukod diha sa
pagpadayag gikan sa Dios.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong importante kini nganha kanimo nga mahibalo nga Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gitukod diha sa
pagpadayag gikan sa Dios?

b. Sa unsa nga paagi kini nakaapekto sa paagi nga ikaw mosunod sa tambag
gikan sa mga propeta karong panahona samtang sila nagdawat og mga
pagpadayag alang sa atong panahon?

Ribyuha ang Mateo 16:19, nga mangita sa unsay gisaad sa Manluluwas ngadto
ni Pedro.

Gikan sa mga pulong sa Manluluwas “Hatagan ko ikaw sa mga yawe sa gingharian
sa langit,” atong nakat-unan nga gisalig ni Jesukristo ang mga yawe sa Iyang
gingharian ngadto sa Iyang pinili nga mga propeta ug mga apostoles. Ang
mga yawe sa Iyang gingharian mao ang mga yawe sa priesthood, ug ang
gingharian sa Manluluwas nagpasabut ngadto sa Simbahan ni Jesukristo.
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Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut
kon unsa ang mga yawe sa priesthood ug ngano nga kini mga importante: “‘Ang
mga yawe sa priesthood mao ang awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto [sa mga
naghupot] sa priesthood aron sa pagmando, pagkontrolar, ug pagdumala sa
paggamit sa Iyang priesthood dinhi sa yuta.’ [Handbook 2: Administering the
Church, 2010, 2.1.1]. Matag buhat o ordinansa nga gipahigayon sa Simbahan

gihimo ubos sa direkta o indirekta 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).

Ang mga yawe nga gisaad sa Manluluwas ngadto ni Pedro naglakip sa gahum sa
sealing—ang gahum sa pagbugkos o pagbadbad dinhi sa yuta ug sa langit. Kini
nga gahum nagtugot sa mga ordinansa nga gipahigayon ubos sa awtoridad sa mga
lider sa Simbahan dinhi sa yuta nga mahimong balido sa langit. Kini gigamit usab
sa paghiusa og bugkos sa mga pamilya alang sa kahangturan. Ang Mateo 16:19
nagtabang kanato sa pagsabut ngano si Jesukristo naghatag og mga yawe sa
priesthood ngadto sa Iyang mga propeta ug mga apostoles. Ang mga yawe sa
priesthood gikinahanglan sa pagpangalagad sa Simbahan sa Ginoo dinhi sa
yuta. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao
lamang ang simbahan dinhi sa yuta nga nakadawat ug sa karon naghupot sa
awtoridad ug mga yawe sa priesthood gikan sa Ginoo.

Diha sa Mateo 16:21–28 atong nahibaloan nga si Jesus misulti sa Iyang maulaong
sakripisyo ug mitudlo sa Iyang mga disipulo nga sila kinahanglan gayud andam sa
pagsakripisyo aron sa pagsunod Kaniya. Ang Hubad ni Joseph Smith naghatag og
mas tin-aw nga pagpasabut sa unsay kahulugan sa pagpas-an sa
kaugalingong krus:

“Ug karon alang sa usa ka tawo nga mopas-an sa iyang krus, mao ang pagdumili sa
iyang kaugalingon sa tanan nga dili diosnon, ug sa matag kalibutanong kahigal, ug
maghupot sa akong mga sugo.

“Ayaw pagsupak sa akong mga sugo alang sa pagluwas sa inyong kinabuhi; kay
bisan kinsa ang magaluwas sa iyang kinabuhi niini nga kalibutan, mawagtangan
niini sa kalibutan nga moabut” (Hubad ni Joseph Smith, Matthew 16:26–27 [sa
Bible appendix sa LDS English version sa Biblia]).

Scripture Mastery—Mateo 16:15–19
2. Pangita og miyembro sa pamilya o higala nga motabang nimo sa

pagrole-play sa mosunod nga mga sitwasyon:

Hunahunaa nga nakigsulti ka ngadto sa usa ka higala kinsa dili miyembro sa
Simbahan. Ang imong higala nangutana sa mga pangutana sa ubos. Gamita
ang mga kamatuoran nga imong nakat-unan gikan sa Mateo 16:15–19 aron sa
pagtubag sa mga pangutana sa imong higala.

• Akong nadunggan nga ang inyong simbahan nag-angkon nga mao lamang
ang tinuod nga simbahan ni Jesukristo. Mao ba kana ang imong gituohan?
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• Ang akong simbahan nagtuo usab ni Jesukristo, busa nganong
naghunahuna mo nga ang inyong simbahan mao lamang ang usa nga
tinuod ?

Human makompleto nimo ang role-play, hangyoa ang imong miyembro sa
pamilya o higala sa pagsulat diha sa imong scripture study journal nga imong
makompleto kini nga assignment. Kon walay makuha nga miyembro sa
pamilya o higala mahimong imo lamang tubagon ang mga pangutana sa
ibabaw diha sa imong scripture study journal.

Mateo 17
Si Jesukristo, Moises, ug Elijah mitugyan sa mga yawe sa priesthood ngadto ni
Pedro, Santiago, ug Juan
Paghunahuna kon sa unsa nga paagi ang awtoridad sa priesthood ikakumparar
ngadto sa usa ka lisensya sa pagdrive ug ang mga yawe sa priesthood ikakumparar
ngadto sa mga yawe nga gikinahanglan sa pagpadagan sa sakyanan.

Pamalandungi ang mosunod nga mga
pangutana: Unsay gitugot sa
pagkaadunay lisensya sa pagdrive nga
buhaton sa usa ka tawo? Nganong
importante nga makagamit sa mga
yawe sa kotse dugang sa pagkaadunay
lisensya sa pagdrive? Sa unsa nga paagi
nga ang pagkaadunay lisensya sa
pagdrive ug mga yawe sa pagdrive og
kotse makumparar ngadto sa awtoridad
ug mga yawe sa priesthood nga
gikinahanglan sa pagdumala sa buhat sa Dios?

Sa dihang ang Ginoo misaad sa paghatag ni Pedro “sa mga yawe sa gingharian sa
langit” (Mateo 16:19), o sa awtoridad sa pagdumala sa buhat sa Dios dinhi sa yuta,
si Pedro ug ang uban nga mga Apostoles nahatagan na sa awtoridad sa priesthood,
apan wala pa sila mahatagi sa mga yawe sa priesthood sa pagdumala sa
gingharian—ang Simbahan ni Jesukristo. Samtang imong tun-an ang Mateo 17,
pangitaa giunsa ni Pedro, Santiago, ug Juan pagdawat sa mga yawe sa gingharian.

Basaha ang Mateo 17:1–2, nga mangita kon diin dad-a ni Jesus si Pedro, Santiago,
ug Juan aron pagdawat sa mga yawe sa priesthood.

Unsa ang nahitabo sa Manluluwas didto sa bukid? ____________________

Ang Transpigurasyon nagpasabut ngadto “sa kahimtang sa mga tawo kinsa
temporaryong nausab ang panagway ug kinaiyahan—nga mao, nasaka sa mas taas
nga ang-ang sa pagka-espirituhanon—aron sila makalahutay sa presensya ug
himaya sa langitnong mga binuhat” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Transpigurasyon,” ; ). Nabalhin usab ang panagway ni Pedro, Santiago ug Juan
niining higayona (tan-awa sa D&P 67:11–12).

Samtang imong basahon ang Mateo 17:3, idugang sa mosunod nga tsart ang
pangalan sa duha ka lain nga mga indibidwal kinsa dinha sa Bukid sa
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Transpigurasyon. Timan-i nga si Elias dinhi nagpasabut ni Elijah, ang propeta sa
Daang Tugon (tan-awa sa Mateo 17:3, footnote b). “Adunay daghan nga kagamitan
niini nga pulong [Elias] diha sa mga kasulatan. (1) Kini mao ang Bag-ong Tugon
(Gresyanhon) sa pulong nga Elijah (Hebreohanon) , ingon sa Lucas 4:25–26,
Santiago 5:17, ug Mat. 17:1–4. Si Elias niining mga higayuna mao lamang ang
karaang propeta Elijah kansang pangalagad girekord diha sa 1 ug 2 nga Mga Hari”
( ; tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Elias”scriptures.lds.org)

Mga indibidwal kinsa dinha sa Bukid sa Transpigurasyon

Mateo 17:1–2 Jesukristo A.
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Mga indibidwal kinsa dinha sa Bukid sa Transpigurasyon

Mateo 17:1–2 Pedro,
Santiago
ug Juan

B.
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Mga indibidwal kinsa dinha sa Bukid sa Transpigurasyon

Mateo 17:3; Hubad ni Joseph
Smith , Marcos 9:3 (sa sa Giya
ngadto sa mga Kasulatan)

C.

Mateo 17:4–9 D.
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Basaha ang mosunod nga pahayag ni Propeta Joseph Smith, ug markahi ang
rason nganong si Moises ug si Elijah didto sa bukid: “Ang Manluluwas, si Moises,
ug Elias [Elijah], mihatag sa mga yawe [sa priesthood] ngadto kang Pedro,
Santiago ug Juan, didto sa bungtod, sa dihang nahimaya ang ilang panagway
diha sa iyang atubangan” (Mga Pagtulun-an: Joseph Smith [2007], 123).

Gihuptan ni Moises ang mga yawe sa pagpundok sa Israel (tan-awa sa D&P
110:11, ug gihuptan ni Elijah ang gahum sa pagbugkos (tan-awa sa D&P
110:13–16).

Ang Hubad ni Joseph Smith sa Biblia nagpahayag nga si Juan Bautista—kinsa
gipapatay ni Herodes—mipakita usab didto sa bukid (tan-awa sa Hubad ni Joseph
Smith, Marcos 9:3 [sa Marcos 9:4, Giya ngadto sa mga Kasulatan]). Ang Bible
Dictionary sa LDS English version sa Biblia nagpahayag nga ang “pagkasulti sa
HJS, Marcos 9:3 wala magpasabut nga ang Elias diha sa Transpigurasyon mao si
Juan Bautista, apan nga dugang ni Elias nga propeta, dinha si Juan Bautista” (Bible
Dictionary sa LDS English version sa Biblia, “Elias”). Idugang si Juan Bautista
ngadto sa tsart sa ibabaw.

Basaha ang Mateo 17:4–9, nga mangita kon kinsa pa ang didto sa Bukid sa
Transpigurasyon.

Idugang ang Dios nga Amahan ngadto sa tsart.

Ang kasinatian ni Pedro, Santiago, ug Juan didto sa Bukid sa Transpigurasyon usa
ka importanting hitabo sa pagtukod sa Simbahan ni Jesukristo dinhi sa yuta. Si
Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipahayag, “Hangtud ang mga tawo makaangkon og mas taas nga kahimtang
sa espirituhanong pagsabut kay sa ila karong gipahimuslan, makakat-on lamang
sila og tipik sa unsay nahitabo didto sa Bukid sa Transpigurasyon” ug ang atong

nahibaloan “gikan sa Bag-ong Tugon nga mga istorya ug gikan sa gidugang nga kahayag
pinaagi ni Joseph Smith” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:399).

Imong mahinumduman nga ang usa ka dispensasyon sa ebanghelyo maoy usa ka
yugto sa panahon diin ang Langitnong Amahan naghatag og awtoridad sa
priesthood, mga ordinansa, ug kahibalo sa Iyang plano sa kaluwasan sa katawhan
dinhi sa yuta pinaagi sa Iyang gihatagan og pagtugot nga mga sulugoon (Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Dispensasyon,” scriptures.lds.org). Ang kada tawo nga
giila diha sa tsart kinsa didto sa Bukid sa Transpigurasyon mipakita usab kang
Propeta Joseph Smith sa atong dispensasyon.

Pagdrowing og linya gikan sa mga ngalan sa mga indibidwal nga gilista diha sa
tsart ngadto sa tugma nga hulagway nga nagpakita og panahon sa dihang sila
mipakita ngadto kang Propeta Joseph Smith. Sa imong paghuman, i-tsek ang
imong mga tubag pinaagi sa paggamit sa mosunod nga impormasyon:

A. Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mipakita ngadto ni Joseph Smith diha
sa Unang Panan-awon (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:16–17).
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B. Gitugyan ni Juan Bautista ang mga yawe sa Aaronic Priesthood diha ni Joseph
Smith ug Oliver Cowdery (tan-awa sa D&P 13).

C. Gitugyan ni Pedro, Santiago, ug Juan ang mga yawe sa Melchizedek Priesthood
diha ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery (tan-awa sa D&P 27:12).

D. Gitugyan ni Elijah ang mga yawe sa gahum sa pagbugkos diha ni Joseph Smith
ug Oliver Cowdery didto sa Templo sa Kirtland. Gitugyan ni Moises ang mga
yawe alang sa pagpundok sa Israel diha kanila sa samang adlaw (tan-awa sa
D&P 110).

Gikan sa mga panghitabo nga nahitabo didto sa Bukid sa Transpigurasyon ug sa
mga kasinatian ni Joseph Smith sa sinugdanan sa Pagpahiuli, atong nakat-unan
nga sa kada dispensasyon, ang Dios nagtugyan sa mga yawe sa priesthood
diha sa Iyang pinili nga mga sulugoon aron sila makadumala sa Iyang buhat
dinhi sa yuta.

Ang mga propeta ug mga apostoles karon naghupot sa samang mga yawe sa
priesthood nga nadawat ni Propeta Joseph Smith. Kini nga mga yawe gihatag gikan
ni Joseph Smith ngadto ni Brigham Young ug sa sumusunod nga mga propeta.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong gibati nimo nga importanting mahibaloan nga ang samang
sumbanan sa pagtugyan sa mga yawe sa priesthood nga nahitabo sa
panahon ni Jesukristo gibalik sa atong panahon diha ni Joseph Smith?

b. Unsaon nimo sa pagpasabut ngadto sa usa ka higala nga ang langitnong
mga mensahero (mga anghel) nga naghatag og mga yawe sa priesthood
ngadto ni Propeta Joseph Smith nagsunod og sumbanan nga gihimo
sa Dios?

4. Sa imong scripture study journal, pagsulat og tumong kalabut sa
unsay imong buhaton nga mas makasunod og maayo ug

makapaluyo niadtong kinsa naghupot sa mga yawe sa gingharian sa langit sa
atong panahon.

Sa katapusan sa sagradong kasinatian didto sa Bukid sa Transpigurasyon ang
Manluluwas mimando kanila, “Ayaw ninyo isugilon ang panan-awon kang bisan
kinsa, hangtud nga ang Anak sa tawo mabanhaw na gikan sa patay” (Mateo 17:9).

Hunahunaa kong sa unsa nga paagi kini nga panudlo susama sa mosunod nga
tambag ni Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles: “Nagtuo usab ako nga dili maalamon ang pagpadayon og pagpanabi
sa dili kasagaran nga mga espirituhanong kasinatian. Kinahanglan nga ampingan
kini ug ipakigbahin lamang kon ang Espiritu mismo ang modasig kaninyo sa
paggamit niini sa pagpanalangin sa uban” (“The Candle of the Lord,” Ensign,

Ene. 1983, 53).

Nganong kinahanglan kitang mag-amping mahitungod sa pagpakigbahin og
sagradong mga kasinatian ug buhaton lamang ang mao kon giaghat sa Espiritu?
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Diha sa Mateo 17:10–27 atong nakat-unan nga si Jesukristo nagpapahawa og yawa
gikan sa batang lalaki ug sa milagrosong paagi mihatag og salapi para sa buhis
alang Kaniya Mismo ug ni Pedro.

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mat.16–17 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 5: DAY 1

Mateo 18–20
Pasiuna
Gitudloan ni Jesukristo ang Iyang mga disipulo og mga baruganan nga motabang
kanila sa paggiya sa Iyang Simbahan human sa Iyang Pagsaka sa langit. Gihatag
usab Niya ang sambingay sa dili mapinasayloon nga ulipon agi og tubag ngadto sa
pangutana ni Pedro mahitungod sa pagpasaylo, ug gitudlo Niya ang mahitungod sa
kabalaan sa kaminyoon. Gihatagan og importansya sa Manluluwas ang pagpili sa
mahangturong kinabuhi labaw sa kalibutanong bahandi, ug gihatag Niya ang
sambingay sa mga mamumoo sa parasan.

Mateo 18
Si Jesukristo nagtudlo sa Iyang mga disipulo og mga baruganan nga motabang
kanila sa paggiya sa Simbahan, ug naghatag Siya sa sambingay sa dili
mapinasayloon nga ulipon

Ang mosunod nga istorya, giasoy ni Presidente Thomas S. Monson, nagsaysay
kabahin sa usa ka pamilya kansang duha ka bulan nga batang gamay namatay.
“[Ang] amahan usa ka panday og kabinet ug naghimo og usa ka nindot nga
lungon alang sa lawas sa iyang minahal nga batang gamay. Ang adlaw sa
paglubong masulub-on, sa ingon naghulagway sa kaguol nga ilang gibati sa
ilang pagkanawad-an. Samtang ang pamilya naglakaw ngadto sa chapel, ang

amahan nagdala sa gamay nga lungon, pipila nga gidaghanon sa mga higala nagpundok. Bisan
pa niana ang pultahan sa chapel nakasarado. Ang nagkapuliki nga bishop nakalimot sa lubong.
Mga paningkamot sa pagpangita kaniya napakyas. Wala mahibalo kon unsay buhaton, gisipitan
sa amahan ang lungon sa iyang mga bukton ug, uban sa iyang pamilya diha sa iyang kilid, gidala
kini sa balay, naglakaw sa nagbunok nga ulan” (“Hidden Wedges,” Ensign, Mayo 2002, 19).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kon ikaw miyembro niadto nga pamilya, unsa kaha ang imong pagabation
sa dihang ang bishop wala moabut alang sa lubong?

b. Ngano kaha nga malisud ang pagpasaylo sa bishop?

Diha sa Mateo 18:1–20 atong mabasa nga gitudloan ni Jesus ang Iyang mga
disipulo didto sa Galilea sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon ug magpakasama
sa gagmay nga mga bata. Gipasabut usab Niya nga kadtong kinsa “makaangin
aron makasala” sa Iyang sama sa gagmayng mga bata nga mga sumusunod, o
naggiya kanila nga mahisalaag, mag-antus (tan-awa sa mga bersikulo 6–7 Mateo
18:6).

Ang pagkamapainubsanon sa mga bata mahimong ipakigsama ngadto sa
pagkamapainubsanon sa bag-ong mga kinabig sa Simbahan. Unsa nga mga
leksyon ang atong makat-unan gikan sa bag-ong mga kinabig? Unsaon nato
pag-amuma ang mga bata ug ang bag-ong mga kinabig sa Simbahan?
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Ang Manluluwas dayon mitambag sa Iyang mga disipulo sa pagtangtang gikan sa
ilang mga kinabuhi kadtong mga butang nga makaangin kanila nga makasala, o
makapadagma kanila (tan-awa sa bersikulo 9). Gitudloan usab Niya ang mga
Apostoles nga kon ang usa ka tawo makalapas, o makasala batok kanila,
kinahanglan sila maninguha sa pagsulbad sa problema ngadto sa tawo sa hilum.
Kon ang tawo modumili sa paghinulsol, niana siya mahimong dad-on sa
atubangan sa mga awtoridad sa Simbahan. (Pahinumdom: Ang mga pagtulun-an sa
Manluluwas nga makaplagan diha sa Mateo 18:1–14 pagahisgutan og mas maayo
diha sa mga leksyon sa Marcos 9 ug Lucas 15.)

Human niini nga panudlo, nangutana si Pedro sa Ginoo mahitungod sa
pagpasaylo. Basaha ang Mateo 18:21, nga mangita sa pangutana ni Pedro.

Pipila sa relihiyosong mga lider sa panahon ni Pedro nagtudlo nga ang indibidwal
dili kinahanglan nga motanyag ngadto sa laing tawo og pasaylo labaw sa makatulo.
Sa pagpangutana sa Ginoo kon siya kinahanglan bang mopasaylo og usa ka tawo
makapito, naghunahuna si Pedro nga siya nagmanggihatagon (tan-awa sa Bruce R.
McConkie, The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 3:91).
Basaha ang Mateo 18:22, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto ni Pedro.

“Kapitoan ka pito” maoy usa ka paagi sa pag-ingon nga kita kinahanglan nga dili
mobutang og utlanan diha sa gidaghanon sa atong pagpasaylo sa uban. Ang tubag
sa Manluluwas ngadto ni Pedro nagtudlo sa kamatuoran nga ang Ginoo
nagmando kanato sa pagpasaylo niadtong kinsa nakapasilo o nakasala
batok kanato.

Ang pagpasaylo sa uban mao ang pagtagad sa tawo uban ang gugma nga
nakapasilo o nakapasakit kanimo ug sa dili pagbaton og ngil-ad nga pagbati
ngadto kaniya (tan-awa ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pasaylo,”
scriptures.lds.org; D&P 64:9–11). Ang pagpasaylo wala magpasabut nga ikaw
magpadayon sa pagtugot sa uban nga mopasakit kanimo o nga ang nakasala
kinahanglan nga dili patubagon alang sa iyang mga binuhatan, sa legal o
laing paagi.

Human tubaga ang pangutana ni Pedro, gitudloan sa Manluluwas ang Iyang mga
disipulo og usa ka sambingay nga makatabang kanato sa pagsabut kon nganong
kinahanglan kitang mopasaylo sa uban.

Basaha ang Mateo 18:23–30, nga mangita kon pilay utang sa ulipon ug sa
masigkaulipon.

Pilay utang sa ulipon ngadto sa hari? ____________________

Pilay utang sa masigkaulipon ngadto sa ulipon? ____________________

Gamita ang mosunod nga impormasyon sa pagtabang kanimo pagbana-bana kon
unsa kadugayon kaha sa kada mangungutang sa pagbayad sa unsay iyang nautang.

Sa panahon ni Jesus “kini gibana-bana nga 10,000 ka talento mobalor og
100,000,000 ka mga denario [salapi sa Romano]. Usa ka denario mao ang
kasagarang sweldo sa usa ka adlaw sa usa ka ordinaryong mamumoo” (Jay A. Parry
ug Donald W. Parry, Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], 95).
Bana-banaa unsay kadugayon alang sa ulipon ang pagbayad niini nga utang
pinaagi sa pagbahin sa 100,000,000 ka mga denario sa 365 ka adlaw.
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Kon ang tanan niyang sweldo ibayad, pila ka mga adlaw ang ulipon makabayad sa
iyang utang? ____________________

Sa pagtandi, ang 100 ka pence mobalor og 100 ka mga denario. (Hinumdumi nga
ang kasagaran sa mga mamumoo mokita og usa ka denario kada adlaw.)
Bana-banaa unsa kadugayon sa masigkaulipon ang pagbayad sa iyang utang.

Kon ang tanan niyang sweldo ibayad, pila ka mga adlaw ang masigkaulipon
makabayad sa iyang utang? ____________________

Basaha ang Mateo 18:31–35, nga mangita sa reaksyon sa hari sa dihang
nadiskubrehan niya ang mga gibuhat sa ulipon batok sa masigkaulipon.

Ngano sa imong hunahuna ang hari misulti sa ulipon nga siya dautan sa dili
pagpasaylo sa iyang masigkaulipon?

Pinasikad sa imong nabasa sa bersikulo 35, isulat kinsa sa imong hunahuna ang
girepresentar sa kada usa sa tulo ka mga tawo diha sa sambingay :

Hari = ____________________

Ulipon = ____________________

Masigkaulipon = ____________________

Naggamit sa unsay imong nakat-unan gikan niini nga sambingay, kompletoha ang
mosunod nga baruganan: Kon gusto kita nga mopasaylo ang Dios kanato, busa
____________________. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga baruganan diha sa
margin sa imong mga kasulatan tupad sa Mateo 18:24–35.)

Unsa ang mabuhat sa tawo kon siya nanlimbasog sa pagpasaylo og usa ka tawo?

Si Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan nagtudlo:

“Gikinahanglan natong ilhon ug dawaton ang kasuko nga mga pagbati.
Nagkinahanglan og pagpaubos ang pagbuhat niini, apan kon kita moluhod ug
mangayo sa Langitnong Amahan alang sa usa ka pagbati sa pagpasaylo, Siya
motabang kanato. Ang Ginoo nagkinahanglan kanato ‘nga mopasaylo sa tanang
mga tawo’ [D&P 64:10] alang sa atong kaugalingong kaayohan tungod kay ang
‘kasilag nagsumpo sa espirituhanong pagtubo’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes

(1914), 144]. Sa pagkuha lamang diha sa atong mga kaugalingon sa kasilag ug kaligutgot nga
ang Ginoo makabutang og kahupay sa atong mga kasingkasing. …

“… Kon ang trahedya moabut, kinahanglan nga dili kita molihok pinaagi sa pagpaninguha og
personal nga panimalos apan hinoon isang-at sa hustisya ug palabya ang sakit nga mga pagbati.
Dili kini sayon ang pagpalabay sa sakit nga pagbati ug paghabwa sa kaligutgot sa atong mga
kasingkasing. Ang Manluluwas nagtanyag ngari kanatong tanan og usa ka bililhong kalinaw
pinaagi sa Iyang Pag-ula, apan kini moabut lamang samtang kita andam sa pagsalikway sa
negatibong mga pagbati sa kasuko, yubit, ug panimalos. Alang kanato kinsa mopasaylo
‘niadtong nakalapas kanato’ [Hubad ni Joseph Smith, Mateo 6:13], bisan niadtong kinsa
nakasala og seryosong mga krimen, ang Pag-ula nagdala og pipila ka kalinaw ug kahupay”
(“Ang Makaalim nga Gahum sa Pagpasaylo,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 69).
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2. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat mahitungod sa usa
ka panahon nga ang Ginoo mitabang kanimo sa pagpasaylo og usa

ka tawo kinsa nakasala batok kanimo o nakapasilo kanimo.

Ang mosunod mao ang katapusan sa istorya ni Presidente Thomas S. Monson
nga gipakigbahin sa unahan niini nga leksyon: “Kon ang pamilya dili pa maayo
kaayo og integridad, sila makabasol sa bishop ug magbaton og mga kasuko. Sa
dihang nahibaloan sa bishop ang trahedya, gibisitahan niya ang pamilya ug
nangayo og pasaylo. May sakit pa nga klaro diha sa iyang panagway, apan
inubanan sa mga luha sa iyang mga mata, gidawat sa amahan ang pagpangayo

og pasaylo, ug ang duha naggakos diha sa espiritu sa pagsinabtanay” (“Hidden Wedges,” 19).

Pamalandungi kadtong kinsa tingali wala pa nimo pasayloa diha sa imong
kinabuhi. Pag-ampo alang sa usa ka tinguha sa pagpasaylo ug sa abilidad nga
makapalabay sa sakit ug kasuko nga gibati aron si Jesus makatabang kaninyo sa
pagbati og kalinaw ug kahupay pinaagi sa Iyang Pag-ula.

Mateo 19:1–12
Ang Manluluwas nagtudlo sa kabalaan sa kaminyoon
Ang doktrina sa Ginoo kalabut sa
kaminyoon ug diborsyo lahi gikan sa
daghang mga tinuohan sa kalibutan.

Unsa ang pipila sa mga tinuohan sa
kalibutan mahitungod sa kaminyoon ug
diborsyo? ____________________

Samtang imong tun-an ang Mateo
19:1–12, pangitaa ang mga pagtulun-an
sa Ginoo mahitungod sa kaminyoon ug
sa diborsyo ug ikonsiderar ang importansya niini nga mga pagtulun-an
alang kanimo.

Basaha ang Mateo 19:1-3, nga mangita sa pangutana nga gipangutana sa mga
Pariseo ni Jesus.

Ang mga pulong “pagpakigbulag niya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan”
(Mateo 19:3) nagpasabut ngadto sa usa ka lalaki nga nakigdiborsyo sa iyang asawa
sa bisan unsang rason, bisan og kini walay hinungdan o hinakog.

Basaha ang Mateo 19:4–6, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas
mahitungod sa kaminyoon ug sa diborsyo.

Kini nga mga bersikulo nagtudlo nga ang kaminyoon tali sa usa ka babaye ug sa
usa ka lalaki usa ka sagradong relasyon nga gidesinyo ug gitukod sa Dios.
Ikonsiderar ang pagsulat niini nga doktrina diha sa margin sa imong mga kasulatan
tupad sa Mateo 19:6. Sa modernong panahon nga pagpadayag ang Ginoo
mipamatuod nga “ang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon”
(kaminyoon diha sa templo) importante sa kahimayaan (tan-awa sa D&P 131:1–4).
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Basaha ang Mateo 19:7, nga mangita sa lain nga pangutana nga gipangutana sa
mga Pariseo ni Jesus.

Ang Mateo 19:8–9 nagrekord nga ang Manluluwas misulti ngadto sa mga Pariseo
nga gitugutan ni Moises ang diborsyo nga mahitabo sa iyang panahon tungod sa
kagahi sa mga kasingkasing sa katawhan. Ang pulong nga “pagpakigbulag” niini
nga bersikulo mahimo usab nga sabtong pagbiya.

Ang mosunod nga pahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles nagtabang sa pagklaro kon sa unsa nga paagi kini nga
pagtulun-an may kalabutan sa atong panahon: “Ang matang sa kaminyoon nga
gikinahanglan alang sa kahimayaan—mahangturon ang gidugayon ug diosnon
ang kahimili—dili maghunahuna og diborsyo. Diha sa mga templo sa Ginoo, ang
magtiayon pagakaslon nga molungtad sa tanang kahangturan. Apan pipila ka

mga kaminyoon wala mouswag paingon ngadto niana nga sumbanan. Tungod sa pagpatig-a sa
[atong] mga kasingkasing’ [Mateo 19:8], ang Ginoo sa pagkakaron wala mopatuman sa mga
sangputanan sa celestial nga sumbanan. Nagtugot Siya sa diborsyado nga mga tawo sa
pagminyo pag-usab nga walay mantsa sa pagkamakasasala nga gihisgutan sa mas labaw nga
balaod” (“Diborsyo,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 70).

3. Diha sa imong scripture study journal, paglista og pipila ka mga
paagi nga kamo nag-andam alang “sa matang sa kaminyoon nga

gikinahanglan alang sa kahimayaan” nga gihulagway ni Elder Oaks. Unsay
imong mabuhat sa pagsulod og mahangturon nga kaminyoon nga may lig-on
nga pasalig sa paghusay og mga kalainan nga dili magdiborsyo?

Mateo 19:13–20:34
Si Jesus nagtudlo mahitungod sa kinabuhing dayon, ug Siya naghatag og sambingay
sa mga mamumoo sa parrasan
Ang Mateo 19:13–30 nagrekord nga giawhag ni Jesus ang Iyang mga sumusunod
sa pagpaninguha sa kinabuhing dayon kay sa kalibutanong bahandi. Nangutana si
Pedro kon unsay madawat sa mga disipulo tungod kay gibiyaan nila ang ilang
kalibutanong mga kabtangan sa pagsunod sa Manluluwas. (Pahinumdom: Ang mga
panghitabo nga gihisgutan niini nga mga bersikulo pagahisgutan nga detalyado
diha sa leksyon alang sa Marcos 10.)

Diha sa Mateo 20:1–16 atong mabasa
nga ang Manluluwas nagtudlo sa Iyang
mga disipulo og sambingay sa
pagtabang kanila pagsabut sa tinguha
sa Langitnong Amahan sa paghatag sa
tanan Niyang mga anak og oportunidad
sa pagdawat og kinabuhing dayon.
Niini nga sambingay usa ka tawo
nangitag mamumoo nga iyang
kasuholan sa lainlaing oras sa tibuok
adlaw sa pagtrabaho diha sa iyang
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parrasan, ug unya iyang gibayran silang tanan og samang suhol sa katapusan
sa adlaw.

Ang Mateo 20:17–34 nagrekord nga gipanagna ni Jesukristo nga Siya pagabudhian
ug pagahukman og kamatayon kon Siya mobalik ngadto sa Jerusalem. Gitudloan
Niya ang Iyang mga disipulo nga imbis maningkamot og posisyon ug awtoridad,
kinahanglan ilang sundon ang Iyang ehemplo ug moserbisyo sa uban.

4. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mat.18–20 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 5: DAY 2

Mateo 21:1–16
Pasiuna
Gihimo ni Jesus ang Iyang madaugong pagsulod ngadto sa Jeruslem sa sinugdanan
sa katapusang semana sa Iyang kinabuhi. Samtang didto, Iyang gilimpyohan ang
templo sa ikaduhang higayon ug giayo ang buta ug bakol kinsa miduol Kaniya.

Mateo 21:1–11
Gihimo ni Jesus ang Iyang madaugong pagsulod ngadto sa Jerusalem

1. Paghunahuna og kalihokan nga makadani nga buhaton uban sa
imong mga higala o mga miyembro sa pamilya. Diha sa imong

scripture study journal pagsulat og mubo nga paragraph mahitungod sa unsa
kahay imong isulti o buhaton aron sa paghaylo sa imong mga higala o mga
miyembro sa pamilya sa pag-apil niana nga kalihokan.

Daghang mga tawo nga wala kaayo makaila mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang
ebanghelyo, ug kita adunay responsibilidad sa pagtabang sa uban sa pagkat-on
mahitungod Kaniya. Samtang imong tun-an ang Mateo 21:1–11, pamalandungi
kon unsay imong mabuhat sa pagtabang sa uban nga makagustong makahibalo pa
mahitungod ni Kristo.

Tan-awa ang pahina niini nga leksyon nga giulohan og “Ang Katapusang Semana,
Pag-ula, ug Pagkabanhaw ni Jesukristo.” Kini nga mubo nga pagpasabut sa
katapusang semana sa mortal nga kinabuhi sa Manluluwas nagsummarize sa mga
panghitabo nga midangat ngadto sa Iyang kamatayon ug Pagkabanhaw. Kini
makapaklaro ug makapasabut nimo og maayo sa mga istorya, mga pagtulun-an,
mga doktrina, ug mga baruganan kalabut sa katapusang semana sa mortal nga
pangalagad ni Jesukristo.

Ang Mateo 21 nagrekord sa mga panghitabo nga nahitabo lima ka adlaw sa wala
pa ang Paglansang sa Krus sa Manluluwas, nagsugod sa Iyang madaugong
pagsulod ngadto sa Jerusalem. Hinumdumi nga ang pundok sa katawhan misunod
kang Jesus ug sa Iyang mga Apostoles samtang sila mibiyahe ngadto sa Jerusalem
gikan sa Jericho (tan-awa sa Mateo 20:17–18, 29).

Basaha ang Mateo 21:1–5, nga mangita sa unsay gitudlo ni Jesus nga buhaton sa
duha Niya ka mga disipulo.

Ang mga panagna nga gihisgutan sa Mateo 21:4–5 makaplagan diha sa Zacarias
9:9–10. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga cross reference diha sa margin sa imong
mga kasulatan tupad sa Mateo 21:4–5. Kini nga panagna mahitungod sa gisaad
nga Mesiyas, o “ang dinihugan nga Propeta, Pari, Hari, ug and Tigluwas kansang
pag-anhi ang mga Judeo naghinamhinam sa pagpaabut” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Mesiyas,” scriptures.lds.org). Kini mahimong motabang kanimo nga
mahibalo nga sa biblikanhong mga panahon ang asno “usa ka simbolo sa
harianong Judeo. … Ang pagsakay sa asno … nagpakita nga si Jesus mianha isip
usa ka malinawon ug ‘maaghup’ nga Manluluwas, dili isip usa ka tigbuntog nga
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nagsakay og kabayo nga igugubat ” (New Testament Student Manual [Manwal sa
Church Educational System , 2014], 64).

Basaha ang Mateo 21:6–8, nga mangita sa unsay gihimo “sa kadaghanan sa mga
tawo” (bersikulo 8) sa matinahurong pag-ila ni Jesukristo isip ang Mesiyas samtang
nagkabayo ngadto sa Jerusalem.

Ang Ebanghelyo ni Juan nagpiho nga ang kadaghanan sa mga tawo nanguha og
“mga palwa sa palmera” (Juan 12:13). Ang mga palwa sa palmera mga simbolo sa
Judeo sa kalinaw ug kadaugan ibabaw sa mga kaaway. Ang pagbutang og agianan
nga may alpombra, sama sa gihimo sa kadaghanan sa katawhang naggamit og mga
sanga ug mga panapton, maoy usa ka lihok nga gigamit sa pagpasidungog og
harianon o mga tigbuntog. Pinaagi sa pagbuhat niini ang kadaghanan sa mga tawo
miila ug miabi-abi ni Jesus isip ilang Tigluwas ug Hari.

Tan-awa ang hulagway Ang Madaugon nga Pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem
(Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo [2009], no. 50; tan-awa usab sa LDS.org).
Hunahunaa nga kamo usa sa mga tawo taliwala sa pundok sa katawhan. Basaha
ang Mateo 21:9, ug hunahunaa nga kamo misinggit uban kanila.

Tan-awa ang mga tawo mibalik sa
pulong hosanna, nga nagpasabut og
“palihug luwasa kami” (Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Hosanna”).
Ikonsiderar ang pagsulat niini nga
depenisyon diha sa margin tupad sa
Mateo 21:9.

Pagmarka ug Pagsulat sa mga Kasulatan
Usa sa labing makatabang nga paagi sa paghinumdom unsay imong nakat-unan mao ang
pagmarka ug pagsulat sa mga kasulatan. Makahimo ka niini pinaagi sa paglinya, pagkolor, o
paglingin sa importanting mga pulong. Makasulat ka usab og mga depenisyon, mga baruganan,
mga komentaryo sa mga propeta karon, o personal nga mga panabut ug mga impresyon diha sa
mga margin.

Kabahin sa singgit sa kadaghanan sa mga tawo mituman sa messianic nga panagna
nga makaplagan diha sa Salmo 118:25–26. Ikonsiderar ang pagsulat niining
cross-reference diha sa margin tupad sa Mateo 21:9 o pagmarka niini diha sa
Mateo 21:9. Ang harianon ug messianic nga ulohan “Anak ni David” (Mateo 21:9)
gitagana alang sa manununod sa trono ni David. Pinaagi sa pagsulti niini ang mga
tawo nagpahayag nga si Jesus mao ang Mesiyas nga gipili ug gipadala sa Dios sa
pagluwas ug paggiya sa Iyang mga katawhan.

Hunahunaa nga kamo nagpuyo sa Jerusalem niini nga panahon. Unsa kaha ang
imong mga hunahuna ug mga pagbati samtang imong nasaksihan ang madaugong
pagsulod sa Manluluwas?
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Liboan ang nadugang sa mga tawo didto sa Jerusalem niana nga panahon sa
pagsaulog sa Pagpalabay. Basaha ang Mateo 21:10–11, nga mangita sa epekto sa
kinaiya sa kadaghanan sa mga tawo ngadto sa uban diha sa Jerusalem.

Unsa nga pangutana ang gipangutana sa uban tungod sa kinaiya sa kadaghanan sa
mga tawo?

Kini nga istorya nagpakita sa mosunod nga baruganan: Samtang atong ilhon diha
sa publiko ug mosulti mahitungod ni Jesukristo, makatabang kita sa uban sa
pag-ugmad og tinguha nga mahibalo pa mahitungod Kaniya.

2. Diha sa imong scripture study journal, paglista og mga sitwasyon
nga walay labut sa mga miting sa simbahan diin ikaw makapaila ug

makasulti mahitungod ni Jesukristo diha sa publiko. Dayon pagsulat og angay
nga mga paagi diin ikaw makapaila ug makasulti mahitungod Kaniya diha sa
publiko nga makatabang sa uban nga gustong mahibalo pa
mahitungod Kaniya.

3. Tubaga ang usa o ang duha sa mosunod nga mga pangutana diha
sa imong scripture study journal:

a. Kanus-a nga ang paningkamot sa usa ka tawo sa pagpaila ug pagsulti
mahitungod ni Jesukristo diha sa publiko migiya kanimo nga gustong
mahibalo pa mahitungod Kaniya?

b. Kanus-a ka, o ang usa ka tawo nga imong nailhan, mitabang og usa ka tawo
nga gustong mahibalo pa mahitungod ni Jesukristo tungod kay ikaw nag-ila
o nagsulti mahitungod Kaniya diha sa publiko?

Pangita ug paningkamot og mga oportunidad sa pagpaila sa maayong paagi ug
pagsulti mahitungod ni Jesukristo.
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Mateo 21:12–16
Naghinlo si Jesus sa templo ug nag-ayo sa buta ug sa bakol
Pamalandungi kon ang mga hunahuna
ug mga pagbati nga ikaw aduna diha sa
templo. Kon ikaw wala pa gayud sukad
makasulod sa templo, hunahunaa ang
mga pagbati nga maanaa kanimo kon
makasulod ka.

Unsa ang mahitabo sulod sa templo
nga nagtabang kanato sa pagbati nga
kini usa ka sagrado nga dapit?

Human ang Manluluwas misulod sa
Jerusalem, miadto Siya sa templo.

Basaha ang Mateo 21:12–13, nga
mangita sa unsay gibuhat sa pipila ka
mga tawo diha sa templo nga
nakapasuko sa Langitnong Amahan ug
ni Jesukristo.

Ang mga bisita kinsa miadto sa
Jerusalem sa pagsaulog sa Pagpalabay
nagkinahanglan nga mopalit og mga
hayop aron ihalad nga mga sakripisyo
diha sa templo isip kabahin sa ilang
pagsimba. Ang mga tig-ilis og kwarta
miilis sa Romano ug ubang mga kwarta
og kwarta sa templo aron ang mga
hayop mapalit, ug ang ubang
tigpamaligya mibaligya sa
gikinahanglan nga mga hayop. Bisan
tuod og kini nga negosyo
gikinahanglan ug naghatag og
maayong katuyoan, ang pagbuhat niini diha sa templo usa ka walay pagrespeto ug
balaang pagtahud. Agi og dugang, ang Mateo 21:13 nagsugyot nga ang mga tig-ilis
sa kwarta ug ang mga tigbaligya mas nainteresado sa paghimo og ganansya kay sa
pagsimba sa Dios ug sa pagtabang sa uban sa pagbuhat og mao.

Timan-i nga diha sa Juan 2:16, sa panahon sa unang paghinlo sa templo, gitawag ni
Jesus ang templo og “balay sa akong Amahan.” Diha sa Mateo 21:13, sa panahon
sa ikaduhang paghinlo, gitawag ni Jesus ang templo og “Akong balay.”

Usa ka kamatuoran mahitungod sa templo nga atong makat-unan gikan sa mga
pulong ug mga lihok sa Manluluwas diha sa Mateo 21:12–13 nga ang balay sa
Ginoo usa ka sagradong dapit, ug Siya nagtinguha nga atong tagdon kini
uban sa balaan nga pagtahud.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:
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a. Unsaon nato pagpakita og balaan nga pagtahud alang sa balay sa Ginoo?

b. Unsa ang kinahanglan gayud natong buhaton aron kita mahimong takus sa
pagsulod sa templo?

Basaha ang Mateo 21:14, nga mangita sa unsay gibuhat sa Manluluwas diha sa
templo human hinloi ang templo sa ikaduhang higayon.

Kini makatabang nga mahibaloan nga “ang bakol” diha sa Mateo 21:14
nagpasabut ngadto sa mga indibidwal kinsa nabakol o may pipila ka matang sa
pagkadili makalakaw.

Gikan sa unsay gibuhat sa Ginoo alang sa buta ug sa bakol kinsa miduol Kaniya
didto sa templo, atong makat-unan ang mosunod nga kamatuoran: Samtang kita
nagtambong sa templo, ang Ginoo makaayo kanato.

Sa unsa nga mga paagi ikaw mobati nga ang Ginoo makahimo sa pag-ayo kanato
samtang kita nagtambong sa templo. ____________________

Si Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan mipamatuod sa
pagpang-ayo nga atong masinati samtang kita nagtambong sa templo: “Ang
Ginoo naghatag og daghang mga dalan diin kita mahimong makadawat sa
[Iyang] pagpang-ayo nga impluwensya. Mapasalamaton ako nga gipahiuli sa
Ginoo ang buhat sa templo nganhi sa yuta. Kini usa ka importanting bahin sa
buhat sa kaluwasan alang sa buhi ug sa patay. Ang atong mga templo naghatag

og dangpanan diin kita moadto sa pagtalikod sa daghan nga mga kabalaka sa kalibutan. Ang
atong mga templo mga dapit sa kalinaw ug kahilum. Dinhi niining balaan nga mga dangpanan
ang Dios ‘nag-ayo sa kasingkasing nga nangadugmok, ug ginabugkusan niya ang ilang mga
samad.’ (Ps. 147:3.)” (“Spiritual Healing,” Ensign, Mayo 1992, 7).

Ang pagkamamaayo nga atong masinati samtang kita magsimba diha sa templo
mahimong diha dayon, sama sa buta ug sa bakol nga gihulagway diha sa Mateo
21:14, o kini mahitabo sa kadugayan.

Pamalandungi sa dihang ikaw, o usa ka tawo nga imong nailhan, misinati sa
pagpang-ayo nga impluwensya sa Ginoo pinaagi sa pagsimba diha sa templo.

Ingon nga narekord diha sa Mateo 21:15–16, ang mga sacerdote nga punoan ug
mga escriba wala mahimuot sa unsay gibuhat ni Jesus didto sa templo ug sa mga
tawo nga nanagsinggit Kaniya didto og “Hosanna”. Gipasabut ni Jesus nga ang
pag-ila sa publiko Kaniya nagtuman og usa ka panagna (tan-awa sa Salmo 8:2).

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 21:1–16 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 5: DAY 3

Mateo 21:17–22:14
Pasiuna
Human magpuyo sa Betania, si Jesus mibalik ngadto sa templo. Sa Iyang paglakaw,
gitunglo Niya ang kahoyng igera. Mga lider sa mga Judeo miduol Kaniya didto sa
templo ug gisukna ang Iyang awtoridad. Gibadlong sila ni Jesus ug gitudloan og
daghang mga sambingay nga nagpakita sa mga sangputanan sa pagdumili o sa
pagdawat Kaniya ug sa Iyang ebanghelyo.

Mateo 21:17–32
Gitunglo ni Jesus ang kahoyng igera ug gibadlong ang mga lider sa mga Judeo
Usahay ang mga pagkaon, mga matang sa kalingawan, mga produkto, ug gani
bisan ang mga kinabuhi sa mga tawo dili ingon ka maayo sama nga kini makita
nga mao.

1. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat mahitungod sa usa
ka panahon nga imong nadiskubrehan nga adunay butang nga dili

ingon ka maayo sama nga kini makita nga mao.

Ang Mateo 21 naglangkob og istorya sa usa ka panahon sa dihang si Jesus nakakita
og usa ka butang nga dili ingon ka maayo sama nga kini makita nga mao. Samtang
imong ipadayon ang imong pagtuon niini nga kapitulo, pangitaa ang mga
kamatuoran nga makagiya kanimo sa pagpuyo nga mas matarung pa.

Human si Jesus mihimo sa Iyang madaugong pagsulod sa Jerusalem ug mihinlo sa
templo, mipuyo siya sa Betania, usa ka gamay nga balangay duol sa Jerusalem.
Basaha ang Mateo 21:18–22, nga mangita sa unsay gibuhat sa Manluluwas sa
sunod adlaw samtang Siya mibiyahe gikan sa Betania balik ngadto sa templo sa
Jerusalem.

Ang mga dahon sa igira kasagaran
nagpakita nga ang kahoy adunay
bunga. Sa tingpamulak ( panahon nga
ang Manluluwas nakakita sa kahoyng
igira nga walay bunga), ang mga
kahoyng igira sa kinatibuk-an sayo nga
mamunga og mga igira. Kon kini dili
sayo nga mamunga, nagpasabut nga
kini dili na mamunga sulod niana nga
tuig. Ang kahoy nga gihulagway niini
nga istorya adunay panagway sa
pagka-mamunga nga kahoy, apan wala
kini mamunga og bisan unsa
nga bunga.

Usa ka rason nga ang Manluluwas tingali mitunglo sa kahoyng igira mao ang
pagtudlo sa Iyang mga disipulo mahitungod sa pagkahipokrito ug sa limbongan
nga mga lider sa mga Judeo. Kadaghanan niini nga mga lider mipakita og
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hulagway nga nagsunod sa Dios, apan sila napakyas sa pagpamunga og tinuod nga
mga bunga, o mga buhat, sa pagkamatarung. Sila mga hipokrito.

“Ang pulong nga hipokrito gihubad gikan sa Gresyanhon nga pulong ‘artista’ ug nagpasabut sa
usa ka tawo kinsa nagpakaaron-ingnon, nagpasulabi sa usa ka bahin, o malimbungon sa iyang
mga lihok nga wala magkauyon . Gisaway sa Ginoo [kadtong kinsa malimbungon sa] ilang
gipakita nga pagtuman sa [pagsunod sa mga sugo] samtang ang ilang mga kasingkasing
arogante ug dili sinsero” (New Testament Student Manual [Manwal sa Church Educational
System , 2014], 68).

Diha sa Mateo 21:23–27 atong mabasa nga pipila sa mga lider nga Judeo miduol sa
Manluluwas didto sa templo ug gisukna ang awtoridad pinaagi diin Siya mihimo sa
madaugong pagsulod ngadto sa Jerusalem ug mihinlo sa templo. Mitubag ang
Manluluwas pinaagi sa pagpangutana kanila kon ang pagbunyag (o pangalagad) ni
Juan Bautista gitudlo ba sa Dios o sa tawo. Kini nga mga lider dili motubag sa
pangutana sa Manluluwas sa kahadlok nga panghimarauton ang ilang mga
kaugalingon o makasilo sa mga tawo kinsa midawat ni Juan isip usa ka propeta.
Ang Manluluwas miingon nga Siya dili motubag sa ilang mga pangutana kon sila
dili motubag sa Iyang pangutana, ug dayon Siya misaysay og tulo ka sambingay
nga naghulagway sa mga lihok sa limbongan nga mga lider nga Judeo.

Ang unang sambingay naghulagway sa lainlaing paagi diin ang duha ka anak nga
lalaki mitubag sa ilang amahan. Basaha ang Mateo 21:28–30, nga mangita sa hain
sa anak nga mga lalaki ang mas sama sa kahoyng igira ug sa mga lider nga
mga Judeo.

Basaha ang Mateo 21:31–32, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas sa
limbongan nga mga lider nga Judeo pinaagi niini nga sambingay. (Mahimong
makatabang nga mahibalo nga ang mga publikano mga maniningil sa buhis ug ang
mga bigaon dautang mga babaye. Ang mga lider nga Judeo ubos ang pagtan-aw
niining duha ka grupo sa mga tawo, nagkonsiderar kanila nga mga makasasala.)

Sa unsang paagi nga ang mga publikano ug ang mga bigaon kinsa mituo ni Juan
Bautista sama sa unang anak nga lalaki diha sa sambingay?

Gikan niini nga sambingay atong nakat-unan nga aron mosulod sa gingharian sa
Dios, kinahanglan gayud kita nga mosunod sa atong Langitnong Amahan ug
maghinulsol sa atong mga sala kay sa mosulti lamang o magpakaaron-ingnon
nga kita nagsunod Kaniya.

2. Basaha ang mosunod nga mga sitwasyon, ug dayon tubaga ang
duha ka mga pangutana diha sa imong scripture study journal:

Usa ka batan-ong lalaki kasagarang mosulti sa iyang mga ginikanan nga siya
nagtambong og mga kalihokan sa Simbahan sa tinuod siya adto hinoon sa
balay sa usa ka higala. Kon siya anaa kauban sa mga lider sa Simbahan ug mga
magtutudlo, nagsulti ug naglihok siya ingon og nagsunod siya sa mga sugo sa
Langitnong Amahan, apan sa gawas niana nga sitwasyon tinuyo niya ang
paglapas sa daghang mga sugo.
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Usa ka batan-ong babaye nanglibak uban sa iyang higala mahitungod sa
daghang mga babaye sa iyang eskwelahan apan nagpakaaron-ingnon nga
mahigalaon ngadto niini nga mga babaye kon sila anaa. Kanunay siyang
nagsimba ug nag-ambit sa sakrament, apan panahon sa mga miting kasagaran
siyang mopadala og mga mensahe sa text ngadto sa iyang mga higala nga
nagdala og mga panaway niadtong naglibut kaniya.

a. Unsa kaha ang imong isulti ngadto niining kabatan-onan sa pagtabang
kanila nga mausab ang ilang kinaiya?

b. Agi og dugang ngadto sa mga ehemplo niini nga mga sitwasyon, unsa ang
ubang mga paagi nga kita kaha matintal sa pagpakaarong-ingnon nga
mosunod sa Langitnong Amahan kay sa tinud-anay nga mosunod Kaniya?

Samtang ikaw mopadayon sa pagtuon sa Mateo 21, pangitaa ang unsay imong
mahimo sa paglikay nga mahisama sa kahoyng igira nga wala mamunga.

Mateo 21:33–22:14
Nagtudlo si Jesus sa mga sambingay sa dautang magsasaop ug ang kasal sa anak
nga lalaki sa hari
Basaha ang Mateo 21:33–41, ug
kompletoha ang mosunod nga tsart sa
unsay imong gihunahuna nga
girepresentar sa katapusang tulo ka
simbolo. Kini mahimong makatabang
nga makahibalo nga ang mga magsasaop
mga magbalantay ug tigpanalipod kinsa
responsable sa pagtan-aw nga ang
parrasan mamunga. (Sa pagkahuman
nimo, i-check ang imong mga tubag
ngadto sa gihatag diha sa katapusan sa
leksyon.)

Ang Sambingay sa Dautang Magsasaop

(Mateo 21:33–41)

Simbolo Kahulugan

Pangulo sa panimalay Langitnong Amahan
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Ang Sambingay sa Dautang Magsasaop

(Mateo 21:33–41)

Simbolo Kahulugan

Magsasaop

Mga ulipon

Ang anak nga lalaki sa pangulo sa panimalay

3. Diha sa imong scriptue study journal, i-summarize unsay imong
hunahuna nga gihulagway ni Jesus pinaagi niini nga sambingay.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles misulti
sa mosunod mahitungod sa sambingay sa Manluluwas kabahin sa dautang
magsasaop:

“Ang mga pakiglabot [sa Dios] sa mga tawo gikan sa paglalang ni Adan ngadto
sa Ikaduhang Pag-anhi sa Anak sa Tawo gi-summarize diha sa sambingay sa
Dautang Magsasaop.

“ Ang Dios mismo mao ang pangulo sa panimalay; ang iyang parrasan mao ang
yuta ug ang mga lumulupyo niini; ug ang mga magsasaop nga gisugo sa
pagtrabaho diha sa parrasan mao ang mga espirituhanong tigdumala sa

katawhan. Kadtong kinsa gibato, gibunalan, gisakit, ug gipatay mao ang mga propeta ug mga
manalagna nga gipadala aron sa pagpangalagad taliwala sa mga tawo; ug ang Anak ug
Manununod, gipatay ug giabug sa gawas sa parrasan sa paghulhog sa dautang mga magsasaop,
dayag nga si Jesus” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:593–94).

Pinaagi niini nga sambingay, gipakita ni Jesukristo nga sa nanglabay nga gatusan
ka mga tuig pipila ka mga lider sa mga Israelita misalikway sa mga propeta sa Dios
ug nga Siya nahibalo nga ang mga lider nga Judeo sa karon may hunahuna sa
pagpatay Niya.

Basaha ang Mateo 21:43, nga mangita sa kinsay hatagan sa gingharian sa Dios
(nagpasabut sa Simbahan ni Jesukristo ug sa mga panalangin sa ebanghelyo)
human ang mga lider nga Judeo misalikway niini.

Ang Hubad ni Joseph Smith, Mateo 21:53 (sa Giya ngadto sa mga Kasulatan)
nagpaila sa “mga Hentil” isip ang nasud ngadto kang kinsa ang gingharian sa Dios
ihatag. “Usahay [ang pulong mga Hentil] nagpasabut og mga tawo nga dili
Israelihanon og kagikan, usahay mga tawo nga dili Judeo og kagikan, ug usahay
mga nasud nga walay ebanghelyo, bisan tuod og adunay pipila nga may dugo nga
Israelihanon taliwala sa mga katawhan” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Hentil,
Mga” scriptures.lds.org). Ang pagbalhin sa gingharian ngadto sa mga Hentil
misugod sa dihang ang ebanghelyo unang gidala sa mga Apostoles ngadto sa mga
Hentil human sa Pagkabanhaw ni Jesukristo. Kini nagpadayon diha sa katapusang
mga adlaw sa Pagpahiuli sa ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph Smith, kinsa
nagpuyo sa usa ka hentil nga nasud.
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Isip mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo, kita uban niadtong kang kinsa ang
gingharian sa Dios gihatag. Busa, sumala sa mga pagtulun-an sa Manluluwas diha
sa Mateo 21:43, isip mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo, kita
responsable sa pagpamunga og mga bunga sa pagkamatarung.

Pagsulat mahitungod sa May Kalabut sa Ebanghelyo nga mga Kasinatian
Ang pagsulat mahitungod sa tukma nga may kalabut sa ebanghelyo nga mga kasinatian
makapklaro sa imong pagsabut sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo. Pinaagi sa
paghinumdom ug sa pagsulat mahitungod sa maong mga kasinatian, mahimong magiyahan ka
sa Espiritu Santo ngadto sa usa ka mas lawom nga pagsabut ug pagpamatuod mahitungod sa
mga butang nga imong gisulat.

4. Diha sa imong scripture study journal, pagdrowing og igira nga
kahoy nga may bunga. Butangi og pangalan ang kada bunga uban

sa mga pulong nga naghulagway og matarung nga mga butang nga
kinahanglan atong buhaton isip mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo.
Paghunahuna mahitungod sa nganong importante alang kanato sa
pagpamunga niini nga matang sa bunga. Dayon pagsulat mahitungod sa usa ka
higayon nga ikaw nakakita og miyembro sa Simbahan nga namunga og usa
niining matarung nga mga bunga sa sinsero nga paagi.

Ang Mateo 21:45–46 naghulagway sa pagkasuko sa mga sacerdote nga punoan ug
mga Pariseo sa dihang sila nakaamgo nga ang dautan nga mga magsasaop diha sa
sambingay nagrepresentar kanila. Hinoon, sila milikay sa pagdapat sa Manluluwas
tungod kay sila nahadlok sa reaksyon sa mga tawo kon ila kining buhaton.

Diha sa Mateo 22:1–10 atong mabasa nga si Jesukristo miistorya og sambingay diin
Iyang gikumpapar ang mga panalangin sa ebanghelyo ngadto sa usa ka kumbira sa
kasal nga gihatag sa hari sa iyang anak nga lalaki. Ang mga tawo kinsa unang
giimbitar ngadto sa kumbira (kinsa nagrepresentar sa daghang mga Hudeo, lakip
sa mga lider) midumili sa pag-adto. Kadtong sunod nga giimbitar (nagrepresentar
sa mga Hentil) mipili nga moadto ug nahimuot sa kumbira.

Basaha ang Mateo 22:11–14, nga mangita sa unsay nahitabo diha sa kumbira
sa kasal.

Nganong kini nga bisita gipapahawa diha sa kumbira?

Ang hari mituman og karaan nga kustombre pinaagi sa paghatag sa iyang mga
bisita og limpyo ug angay nga panaput nga isul-ob sa kasal. Apan, kini nga tawo
mipili sa pagdili og sul-ob sa panaput nga gihatag sa hari. Diha sa mga kasulatan,
ang limpyo nga mga saput og mga kupo kasagaran nagsimbolo og pagkamatarung
ug kaputli niadtong kinsa nahimong limpyo pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. (
tan-awa sa 3 Nephi 27:19).

Ang Joseph Smith Translation sa Mateo 22:14 nagdugang nga dili tanan diha sa
kumbira magsul-ob og saput sa kasal. Sa laing pagkasulti, dili tanan kinsa miila sa
Manluluwas ug midawat sa imbitasyon nga mahimong kabahin sa gingharian
mahimong andam ug takus sa pagpuyo sa kahangturan uban Kaniya ug sa
Langitnong Amahan. Kini nga sambingay may kalabutan sa mga indibidwal kinsa
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wala pa masakop sa Simbahan—ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta—ug mga
indibidwal kinsa nasakop sa Simbahan apan wala pay igo nga pagpangandam sa
ilang mga kaugalingon alang sa kinabuhing dayon uban sa Dios.

Pamalandungi kon unsay imong gibuhat sa pagka-karon sa pagdawat sa
imbitasyon sa Langitnong Amahan nga modawat sa tanang mga panalangin sa
ebanghelyo. Ang pagamit sa unsay imong nakat-unan niini nga leksyon
makatabang kanimo sa pagdawat sa tanan niining mga panalangin.

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 21:17–22:14 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

Mga tubag sa “Ang Sambingay sa Dautang Magsasaop” nga tsart: Ang mga
magsasaop nagrepresentar sa tikasan nga mga lider sa Israelita, ang mga sulugoon
nagrepresentar sa mga propeta sa Dios, ug ang anak nga lalaki sa pangulo sa
panimalay nagrepresentar ni Jesukristo.
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UNIT 5: DAY 4

Mateo 22:15–46
Pasiuna
Samtang si Jesus mipadayon sa pagtudlo diha sa templo, ang mga Pariseo ug mga
Saduceo misulay sa pagbitik Kaniya pinaagi sa pagpangutana Kaniya og lisud nga
mga pangutana. Malampuson Niyang gitubag ang ilang mga pangutana og
gisultihan sila sa pagsunod sa mga balaod sa yuta ug sa pagsunod sa duha ka
dagkong mga sugo.

Mateo 22:15-22
Ang mga Pariseo misulay sa pagbitik sa Manluluwas pinaagi sa pagpangutana
Kaniya kon kini subay ba sa balaod ang pagbayad og buhis
Unsa ang pipila ka importanting mga balaod nga gihimo sa panggobyerno sa atong
katilingban? Ngano sa imong hunahuna kini mga importante?
____________________

Samtang imong tun-an ang Mateo 22:15–22, pangitaa unsay gitudlo ni Jesukristo
mahitungod sa pagsunod sa mga balaod sa yuta.

Hinumdumi nga sulod sa katapusang semana sa kinabuhi sa Manluluwas, Siya
nagtudlo diha sa templo sa Jerusalem. Basaha ang Mateo 22:15, nga mangita sa
unsay gisulayan sa mga Pariseo nga buhaton ngadto sa Manluluwas. Ang “pagbitik
[Kaniya] pinaagi sa iyang isulti” nagpasabut nga ang mga Pariseo misulay sa
pagbitik sa Manluluwas ngadto sa pagsulti og mga butang nga
mopakaulaw Kaniya.

Basaha ang Mateo 22:16–17, nga mangita kon giunsa sa mga Pariseo pagsulay nga
mabitik ang Manluluwas. Mahimo kining makatabang nga mahibalo nga ang
pulong kwarta diha sa bersikulo 17 nagpasabut sa mga buhis, ug si Cesar mao ang
emperador sa Kagamhanan sa Roma, nga nagmando sa tibuok Israel niana nga
panahon.

Ang pangutana nga gipangutana sa mga Pariseo ngadto ni Jesus mao ang malagmit
makabitik tungod kay kon Siya moingon nga husto ang pagbayad og buhis ngadto
sa Kagamhanan sa Roma, ang mga Judeo mohunahuna Kaniya nga usa ka
dumadapig sa Roma ug dili madapigon ngadto sa Iyang kaugalingon nga
katawhan. Kon ang Manluluwas misulti pa kanila nga dili subay sa balaod ang
pagbayad og buhis, niana ang mga Pariseo maka-akusar Kaniya og pagbudhi ug
isumbong Siya ngadto sa mga awtoridad nga Romano.
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Usa ka pilak nga Romano nga may dagway
ni Cesar

Basaha ang Mateo 22:18–21, nga
mangita kon giunsa sa Manluluwas
pagtubag ang pangutana sa mga
Pariseo.

1. Tubaga ang mosunod
nga pangutana diha sa

imong scripture study journal:
Ngano sa imong hunahuna ang
tubag sa Manluluwas usa ka hingpit
nga tubag ngadto sa pangutana sa
mga Pariseo?

Ang mga pulong “bayri ninyo si Cesar
sa mga butang nga iya ni Cesar” diha sa
bersikulo 21 nagpasabut sa atong
obligasyon sa pagsunod sa sibil nga
mga balaod, sama sa balaod sa pagbayad og mga buhis.

Gikan niini nga mga bersikulo atong nakat-unan ang mosunod nga kamatuoran:
Ang Ginoo nagpaabut kanato nga mahimong maayo nga mga tagilungsod ug
mosunod sa mga balaod sa yuta.

Nganong importante alang kanato, isip mga disipulo ni Jesukristo, nga mahimong
maayo nga mga tagilungsod ug mosunod sa mga balaod sa yuta? (Tan-awa sa Mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:12.) Ngano nga ang Ginoo nagpaabut kanato nga
mahimong maayo nga mga tagilungsod ug maayo nga mga miyembro sa Simbahan
ug mosunod sa mga balaod sa yuta ug sa Iyang mga balaod?

Basaha ang Mateo 22:22, nga mangita sa unsay reaksyon sa mga Pariseo ngadto sa
tubag sa Manluluwas.

Mateo 22:23–34
Ang Manluluwas nagtudlo sa mga Saduceo mahitungod sa kaminyoon ug sa
Pagkabanhaw
Dugang sa mga Pariseo, ang mga Saduceo misulay usab sa pagbitik sa Manluluwas
sa Iyang mga pulong samtang Siya nagtudlo didto sa templo. Basaha ang Mateo
22:23–28, nga mangita sa giunsa sa mga Saduceo pagsulay og bitik ang
Manluluwas. Timan-i nga ang mga Saduceo mituo nga “walay pagkabanhaw”
(bersikulo 23).

Unsaon ninyo sa pag-summarize ang pangutana nga gipangutana sa mga Saduceo
sa Manluluwas? ____________________

Gituyo sa mga Saduceo ang paggamit sa dili husto nga paagi sa usa ka kostumbre
sa Daang Tugon nga gidesinyo sa pagsangkap alang sa mga biyuda (tan-awa sa
Deuteronomio 25:5–6). Misulay sila sa pagpasulabi niini nga kostumbre aron sa
pagpabale-wala sa Pagkabanhaw.

Basaha ang Mateo 22:29–30, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto sa
pangutana sa mga Saduceo. Tan-awa unsay gisulti ni Jesus nga dili mahitabo diha
sa, o panahon sa, Pagkabanhaw.
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Sulod sa kinatibuk-ang kahulugan sa plano sa kaluwasan, si Elder Bruce R.
McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihatag og pagpasabut
sa Mateo 22:29–30:

“Si [Jesukristo] wala maglimod apan nagbutang og kinutuban sa naandan nga
gituohang ideya nga adunay kaminyoon ug paghatag ngadto sa kaminyoon didto
sa langit. Siya nagsulti nga kutob nga ‘sila’ (ang mga Saduceo) may kalabutan,
nga kutob nga ‘sila’ (ang mga anak niining kalibutan) may kalabutan, ang yunit
sa pamilya wala ug dili mopadayon diha sa pagkabanhaw. …

“‘Busa, kon sila [kadtong kinsa dili mohimo, dili maghimo o dili makahimo sa
pagtuman sa balaod sa mahangturong kaminyoon] wala sa kalibutan dili sila maminyo ni ihatag
ngadto sa kaminyoon.’

“Nga mao, nga walay pagminyo ni paghatag ngadto sa kaminyoon didto sa langit alang
niadtong kang kinsa namulong si Jesus; alang niadtong kinsa dili gani motuo sa pagkabanhaw,
ilabi na sa tanang uban nga makaluwas nga mga kamatuoran; alang niadtong kinsa dili mga
matarung; alang niadtong kinsa nagpuyo subay sa paagi sa kalibutan; alang sa hilabihan ka
dakong panon sa mga dili maghinulsol nga katawhan. Ang tanan niini dili makakab-ut sa
pag-angkon sa kahingpitan sa ganti sa umaabut” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:606).

Ang Ginoo mipadayag og daghang importanting mga kamatuoran kalabut sa
mahangturong kaminyoon ngadto ni Propeta Joseph Smith. Basaha ang Doktrina
ug mga Pakigsaad 132:15–17, nga mangita sa unsay gipadayag sa Ginoo ngadto sa
Propeta mahitungod sa kaminyoon niadto nga mga bersikulo.

Kinsa ang gisulti sa Ginoo nga “wala maminyo ni gihatag ngadto sa kaminyoon”
(D&P 132:16) diha sa Pagkabanhaw?

Ang makigminyo “nga dili pinaagi kanako ni pinaagi sa akong pulong” (D&P
132:15) nagpasabut nga ang usa ka tawo wala ma-seal ngadto sa iyang kapikas
didto sa templo pinaagi sa awtoridad sa priesthood.

Gikan sa Mateo 22:30 ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad 132:15–17, atong
makat-unan nga kadtong kinsa wala ma-seal pinaagi sa awtoridad sa
priesthood ngadto sa ilang mga kapikas dinhi sa mortalidad o pinaagi sa
proxy nga mga ordinansa didto sa mga templo dili maminyo didto sa
kalibutan nga umaabut.

Basaha ang Mateo 22:31–33, nga mangita sa unsa pay laing mga kamatuoran nga
gitudlo sa Manluluwas ngadto sa mga Saduceo mahitungod sa Pagkabanhaw.
Ikonsiderar ang pagmarka sa unsay gisulti sa Manluluwas diha sa bersikulo 32 nga
nagpakita nga ang Pagkabanhaw tinuod.

Giunsa pagtubag sa mga tawo sa dihang ilang nadunggan ang Manluluwas nga
nagtudlo niini nga mga doktrina?

Mateo 22:34–40
Ang Manluluwas nagtudlo mahitungod sa duha ka dagko nga mga sugo

2. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat og daghang mga
sugo kutob sa imong mahunahuna sulod sa usa ka minuto.
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Pipila sa mga rabbi nga Judeo mituo nga may 613 ka mga balaod o mga sugo diha
sa balaod ni Moises. Basaha ang Mateo 22:34–36, nga mangita sa pangutana nga
gipangutana sa usa sa mga Pariseo ngadto ni Jesus kalabut niini nga mga sugo.
Mahimo nimong markahan kini nga pangutana diha sa imong mga kasulatan.

Sa walay pagtan-aw sa tubag sa Manluluwas, lingini ang usa ka sugo diha sa lista
nga imong gisulat sa imong journal nga gihunahuna nimo nga mao ang “dako,” o
labing importante, nga sugo.

Basaha ang Mateo 22:37–40, nga mangita sa giunsa pagtubag sa Manluluwas ang
pangutana sa mga Pariseo. (Ang Mateo 22:36–39 usa ka scripture mastery passage.
Mahimo nimong markahan kini sa lahi nga paagi aron sa pagtabang kanimo sa
pagpangita niini sa umaabot.)

Ang sugo sa Ginoo nga “higugmaa ang inyong silingan” nagpasabut kon unsaon
nato sa pagtagad ang uban.

Ngano sa imong hunahuna kining duha ka mga sugo gikonsiderar nga ang labing
dako nga mga sugo?

Ang mga pulong “niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasugoan
ug ang mga propeta” (Mateo 22:40) nagpasabut nga ang tanang mga sugo nga
gipadayag sa Dios diha sa balaod ni Moises ug pinaagi sa mga propeta sa Daang
Tugon gidesinyo sa pagtabang sa mga tawo sa pagpakita sa ilang gugma alang sa
Dios, sa ilang gugma alang sa ilang mga silingan, o sa duha.

Gikan niini nga mga bersikulo atong nakat-unan ang mosunod nga baruganan:
Kon kita sa tinuod nahigugma sa Dios ug nahigugma sa atong silingan sama
sa atong mga kaugalingon, niana kita maninguha sa pagsunod sa tanang mga
sugo sa Dios.

Tan-awa ang lista sa mga sugo nga imong gisulat diha sa imong scripture study
manual. Butangi og bitoon tupad sa mga sugo nga nagpakita og gugma alang sa
Dios ug kwadro tupad niadtong mga sugo nga nagpakita og gugma alang sa atong
silingan. (Ang pipila sa mga sugo mahimong markahan og bitoon ug kwadro.)

Pamalandong og panahon nga ikaw mipili sa pagsunod og usa ka sugo sa
pagpakita sa imong gugma alang sa Dios o alang sa laing tawo.

Paghunahuna og sugo nga ikaw mas matinud-anong makasunod sa pagpakita sa
imong gugma alang sa Langitnong Amahan o alang sa laing tawo. Paghimo og
tumong sa pagsunod nga mas matinud-anon niana nga sugo.

Scripture Mastery—Mateo 22:36–39
Alang sa kada scripture mastery passage, kinahanglan ka nga makaila sa
kinatibuk-ang kahulugan, sa doktrina o baruganan, ug unsaon sa paggamit sa
kamatuoran diha sa imong kinabuhi. (Tan-awa sa mga kapanguhaan sa scripture
mastery nga anaa sa LDS.org alang sa mga kapanguhaan sa pagtuon.)

Diha sa Mateo 22:36–39, ang kinatibuk-ang kahulugan mao ang tubag ni Jesukristo
ngadto sa usa ka Pariseo kinsa nangutana hain nga sugo ang labing dako. Usa ka
doktrina o baruganan nga gitudlo niana nga tudling mao nga ang duha ka labing
dako nga mga sugo mao ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa atong
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silingan. Tan-awa nga diha sa bersikulo 37 kini nag-ingon nga “higugmaa ang
Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa
tibuok mong salabutan” (italics gidugang). Usa ka paggamit niini nga scripture
mastery passage mao ang pagpamalandong sa mosunod nga mga pangutana:
Unsaon nimo sa pagpakita og gugma alang sa Dios uban sa tibuok nimong
kasingkasing, kalag, ug salabutan? Unsaon nimo sa pagpakita og gugma ngadto sa
mga anak sa Dios?

3. Pamalandungi kon unsa ang gipasabut sa paghigugma sa Dios
uban sa tibuok nimong kasingkasing. Dayon pamalandungi kon

unsa ang gipasabut sa paghigugma Kaniya uban sa tibuok nimong kalag.
Dayon hunahunaa unsaon nimo paghigugma Kaniya uban sa tibuok nimong
salabutan. Isulat ang imong mga hunahuna mahitungod niining tulo ka mga
ideya diha sa imong scripture study journal.

Mateo 22:41–46
Nangutana si Jesus sa mga Pariseo unsa ang ilang hunahuna ni Kristo
Human ang Manluluwas malampusong mitubag sa mga pangutana sa mga Pariseo
ug sa mga Saduceo, Siya nangutana sa mga Pariseo og pipila ka mga pangutana.
Basaha ang Mateo 22:41–42, nga mangita sa unsay gipangutana sa Manluluwas sa
mga Pariseo.

Sumala niadto nga mga bersikulo, unsa nga mga pangutana ang gipangutana ni
Jesukristo sa mga Pariseo? Sa unsang paagi mitubag ang mga Pariseo?

Kasagaran sa mga Judeo nahibalo nga si Kristo, o ang Mesiyas, usa ka kaliwat ni
Haring David. Ang mga Pariseo mituo nga ang Mesiyas pagakoronahan nga hari sa
Israel ug motabang sa mga Judeo sa pagpildi sa Roma ug makadawat sa ilang
kagawasan, sama sa gihimo kaniadto ni Haring David. Diha sa Mateo 22:43–46
atong mabasa nga si Jesus mitudlo sa mga Pariseo nga sumala sa ilang kaugalingon
nga mga kasulatan, si Kristo labaw pa kay sa anak lamang ni David—Siya usab ang
Anak sa Dios. Gisaysay ni Jesus ang Salmo 110:1 ngadto sa mga Pariseo sa
pagpasabut niini (tan-awa sa Mateo 22:44).

Si Elder Bruce R. McConkie mipasabut: “Anaa bay bisan unsa nga pagduhaduha
sumala sa giunsa ni Jesus sa paghubad ang mga pulong diha sa Salmo? Siya
nag-ingon nga kini nagpasabut: ‘Ang Amahan miingon ngadto sa Anak, si Elohim
miingon ngadto ni Jehova, lumingkod ka sa akong tuo, hangtud mahuman ang
imong mortal nga pangalagad; dayon ituboy ko ikaw ngadto sa walay katapusan
nga himaya ug kahimayaan uban kanako, diin ikaw mopadayon sa paglingkod

diha sa akong tuo sa kahangturan.’ Makahibulong ba nga ang dinasig nga istorya nagtapos sa
hilisgutan pinaagi sa pag-ingon, ‘Ug walay nakatubag kaniyag bisan usa na lang ka pulong, ug
sukad niadtong adlawa wala nay nangahas pa sa paghimog mga pagpangutana kaniya.’ (Mat.
22:41–46)” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 102).

4. Pamalandungi kon unsaon nimo pagtubag ang mosunod nga mga
pangutana: Unsay imong hunahuna ni Kristo? Kinsang Anak Siya?

Isulat ang imong mga hunahuna diha sa imong scripture study journal.
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5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 22:15–26 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 6: DAY 1

Mateo 23
Pasiuna
Sulod sa katapusang semana sa mortal nga pangalagad sa Manluluwas, Iyang
gipanghimaraut ang pagkamaut sa mga escriba ug sa mga Pariseo ug nagsubo nga
ang mga tawo sa Israel dili modawat sa Iyang gugma ug panalipod.

Mateo 23:1–12
Ang Manluluwas nanghimaraut sa pagkamaut sa mga escriba ug mga Pariseo
Hunahunaa kon sa unsang paagi nga ang imong pundok sa mga kasulatan
makumparar ngadto sa pundok sa mga kasulatan nga ang imong miyembro sa
pamilya, miyembro sa ward, ug mga higala aduna. Kinsa ang may kinadaghanang
pundok? Kinsa ang may labing daghan nga mga pagmarka ug mubo nga mga sulat
diha sa mga kasulatan? Kinsa ang may labing nindot nga pundok?

Unsaon nimo sa pagtubag kon usa ka tawo moangkon nga ang tawo nga may
labing daghan nga pundok sa mga kasulatan, may labing daghan nga mga
pagmarka ug mubo nga mga sulat, o ang labing nindot nga pundok sa kasulatan
mao ang labing matarung? ____________________

Nganong kini dili epektibo nga paagi sa pagpiho sa pagkamatarung?
____________________

Kon ang katarung gipiho pinaagi sa makita nga mga panagway, kini mahimong
mogiya sa pipila ka mga tawo sa paglihok sa minaut nga paagi. “Ang pulong nga
[maut] sa kasagaran nagpasabut og usa ka tawo kinsa nagpakaaron-ingnon nga
relihiyoso diay siya dili” (Bible Dictionary sa LDS English version nga Biblia,
“Hypocrite”). Kini mahimo usab nga magpasabut ngadto sa usa ka tawo kinsa
magpakaaron-ingnon nga dili relihiyoso nga sa tinuoray siya relihiyoso.

Isip kabahin sa katapusang mensahe sa Manluluwas ngadto sa publiko nga gihatag
didto sa templo sa Jerusalem sulod sa katapusang semana sa Iyang mortal nga
pangalagad, Iyang gipanghimaraut ang pagkamaut sa mga escriba ug sa mga
Pariseo.

Samtang ikaw magtuon sa Mateo 23, pangitaa ang mga kamatuoran nga motabang
kanimo nga mahibalo kon unsaon sa pagtubag kon makakita ka sa uban nga
nagminaut ug unsay imong mahimo sa pagbuntog og minaut sa imong
kaugalingon nga kinabuhi.

Basaha ang Mateo 23:1–7, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas mahitungod
sa mga paagi nga ang mga escriba ug mga Pariseo nagminaut. Ang mga pulong
“nanaglingkod sa lingkuranan ni Moises” (bersikulo 2) nagpasabut nga ang mga
escriba ug ang mga Pariseo naghupot og posisyon nga may awtoridad sa pagtudlo
sa doktrina ug paghubad ug pagdumala sa balaod. Ang mga escriba mga abogado
kinsa nagtuon sa kasugoan ni Moises, ug ang mga Pariseo mao ang mga
magtutudlo sa relihiyon.
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Sumala sa oral nga tradisyon, ang mga
Judeo nagsul-ob og mga pilakteria, nga
gitawag usab og tefillin, nga gagmay
nga mga kahon nga gibugkos diha sa
agtang ug sa wala nga bukton aron sa
pagpakita nga ang ilang mga salabutan
ug mga kasingkasing kanunay nga
gihalad ngadto sa balaod sa Dios. Sa
sulod sa mga pilakteria may mga
linukot nga papel nga adunay mga
bahin sa teksto sa Daang Tugon. Ang
mga Judeo nagsul-ob og mga pilakteria
aron sa pagtabang kanila sa
paghinumdom sa pagsunod sa mga
sugo sa Dios. (tan-awa sa Exodo
13:5–10, 14–16; Deuteronomio 6:4–9;
11:13–21). Ang Ginoo wala
manghimaraut niadtong kinsa
nagsul-ob og mga pilakteria, apan
Iyang gipanghimaraut kadtong kinsa
nagminaut sa paggamit niini o
nagpadako niini aron ang uban makaalinggat nga sila nagsul-ob niini.

Pagsabut sa Kinatibuk-ang Kahulugan sa mga Kasulatan
Ang pagkat-on mahitungod sa kultura ug mga kostumbre sa mga panahon sa Bag-ong Tugon
makatabang kanato nga mas makasabut sa mga kasulatan. Ang kinatibuk-ang kahulugan sa
mga kasulatan naglakip sa mga kahimtang nga naglibut sa panghitabo nga gi-rekord sa usa ka
tudling sa kasultan. Ang pagsabut niining kinatibuk-ang kahulugan moandam kanimo sa pag-ila
sa mga mensahe sa dinasig nga mga tigsulat sa mga kasulatan. Kini motabang usab kanimo sa
mental nga paagi sa pagsulod ngadto sa kalibutan sa kada tigsulat kutob sa mahimo ug makita
ang mga panghitabo sama sa pagkakita sa tigsulat niini.

Mahimo nimong markahan ang mga pulong diha sa Mateo 23:5 nga nagpasabut
nganong ang mg escriba ug mga Pariseo mipalapad sa ilang mga pilakteria ug sa
“mga borlas sa ilang mga kupo.”

Ingon nga narekord diha sa Mateo 23:3, unsa nga tambag ang gihatag sa Ginoo sa
Iyang mga Apostoles kalabut sa pagkamaut?

Pinasikad niini nga tambag, atong nakat-unan ang mosunod nga kamatuoran:
Makapili kita sa pagsunod sa mga balaod sa Dios bisan kon atong makita
nga ang uban nagminaut sa paglihok.

1. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Nganong importante alang kanato nga mopili sa pagsunod

sa mga balaod sa Dios bisan kon atong makita nga ang uban nagminaut sa
paglihok?
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Basaha ang Mateo 23:8–10, nga mangita sa unsay gitambag sa Manluluwas sa mga
tawo nga dili buhaton.

Ang Manluluwas migamit sa mga pulong “kamong tanan mga magsoon”
(bersikulo 8) sa pagtudlo sa mga tawo sa dili pagtan-aw sa ilang mga kaugalingon
nga mas maayo kay sa uban tungod kay sila tanan mga anak sa Dios, managsama
diha sa Iyang pagtan-aw.

Ang mga escriba ug ang mga Pariseo nagtuo nga ang posisyon ug kahimtang
mohimo nila og bantugan. Basaha ang Mateo 23:11–12, nga mangita sa alang kang
kinsa ang Manunubos misulti nga Iyang ikonsiderar nga halangdon didto sa
gingharian sa Dios. Mahimo nimong markahan unsay imong nakit-an diha sa
bersikulo 11.

Ingon nga narekord dinhi niini nga mga bersikulo, gitudloan sa Manluluwas ang
mga tawo sa mosunod nga baruganan: Kon kita maninguha sa pagpataas sa
atong mga kaugalingon labaw sa uban, kita ipaubos. Ang ipaubos nagpasabut
nga ipaminos o pakaulawan o mahimong dili kaayo tahuron.

Gitudloan usab ni Jesus ang mga tawo nga kon kita magpaubos ug moserbisyo
sa uban, ang Ginoo mopahitaas kanato. Ang pulong “igapahitaas” (Mateo 23:12)
nagpasabut nga ang Ginoo mobayaw kanato, motabang kanato nga mas mahisama
Kaniya, ug mohatag kanato og kahimayaan didto sa celestial nga gingharian.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong gikinahanglan nga kita moserbisyo sa uban aron ang Ginoo
mobayaw kanato ug motabang kanato nga mas mahisama Kaniya?

b. Sa unsang paagi nga ang pagpaubos nagtabang kanato sa pagbuntog sa
pagkamaut?

Pamalandungi ang maayong mga butang nga imong gibuhat sa eskwelahan,
panimalay, ug simbahan. Ikonsiderar kon asa nimo ibutang ang imong
kaugalingon sa mosunod nga continuum [han-ay sa nagkalainlaing sitwasyon]
pinasikad sa imong mga tumong sa pagbuhat og maayong mga buhat ug sa imong
mga paninguha nga magpaubos:

Paghimo og tumong sa pagserbisyo sa uban kada adlaw, ug hinumdumi nga kitang
tanan mga anak sa Langitnong Amahan.
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Mateo 23:13–36
Nagpadayag si Jesukristo og kaalautan diha sa mga escriba ug mga Pariseo
Hunahunaa nga may 3 ka tasa nga
imong kapilian nga kaimnan. Ang
unang tasa hugaw ang gawas, ang
ikaduha hugaw ang sulod, ug ang
ikatulo limpyo. Nganong mopili ka sa
pag-inom gikan sa tasa nga kompleto
kalimpyo ug dili lamang limpyo ang usa
ka bahin? Samtang imong tun-an ang
Mateo 23:13–36, ikonsiderar kon
unsaon nimo pagkumparar niining tulo
ka tasa ngadto sa unsay gisulti ni Jesus.

Diha sa Mateo 23:13–36 atong nakat-unan nga ang Manluluwas misalikway sa
mga escriba ug sa mga Pariseo tungod sa pagkamaut. Susiha kini nga mga
bersikulo, nga mangita kapila gamita sa Manluluwas ang pulong nga alaut samtang
siya nakigsulti sa mga escribo ug sa mga Pariseo. Ikonsiderar ang pagmarka sa kada
higayon sa pulong alaut dinhi niini nga mga bersikulo. Ang alaut nagpasabut og
kamakalolooy, kabalisa, ug kaguol.

3. Basaha ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan, ug dayon
tubaga ang duha ka mga pangutana diha sa imong scripture study

journal:

• Mateo 23:23–24

• Mateo 23:25–26

• Mateo 23:27–28

• Mateo 23:29–36

a. Sa unsang paagi nga ang mga escriba ug ang mga Pariseo nagpakamaut?

b. Unsay mga ehemplo niini nga matang sa pagkamaut nga atong makita sa
atong panahon karon?

Basaha ang Mateo 23:26, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas nga buhaton
sa mga Pariseo aron sa pagbuntog sa ilang pagkamaut. Ikonsiderar ang pagmarka
sa unsay imong nakit-an.

Gikan niini nga bersikulo atong nakat-unan nga samtang kita naninguha nga
malimpyo sa espiritahong paagi sa sulod, kini makita diha sa atong mga
binuhatan.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang kinahanglan gayud natong buhaton aron malimpyo sa sulod?

b. Sa unsa kaha nga paagi nga ang atong mga paninguha nga malimpyo sa
espirituhanong paagi sa sulod motabang kanato sa pagbuntog sa
pagkamaut?
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Naghunahuna sa tulo ka tasa diha sa sinugdanan niini nga seksyon sa leksyon,
ikonsiderar kon hain nga tasa ang labing maayo nga nagrepresentar sa imo karong
espirituhanong kondisyon. Paghimo og tumong nga motabang kanimo nga
mahimong kompleto kalimpyo sa espirituhanong paagi.

Ang Hubad ni Joseph Smith nagdugang sa atong pagsabut sa Mateo 23:23–35
pinaagi sa pagdugang sa mosunod nga mga pagpasabut:

• Ang mga escriba ug ang mga Pariseo nagpakaaron-ingnon nga sila “dili
mohimo sa labing gamay nga sala,” apan sa tinud-anay sila nakasala sa
paglapas sa “tibuok kasugoan” (Hubad ni Joseph Smith, Mateo 23:21 ).

• Ang mga escriba ug ang mga Pariseo “[mihatag] og pagpamatuod batok sa
[ilang] mga amahan, nga [sila, mismo, mga] tig-ambit sa samang pagkadautan”
(Hubad ni Joseph Smith, Mateo 23:34).

• Samtang ang ilang mga amahan nakasala tungod sa pagkawalay alamag, ang
mga escriba ug ang mga Pariseo tuyo nga nagpakasala ug kinahanglan nga
manubag alang sa ilang mga kalapasan (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith,
Mateo 23:35).

Diha sa Mateo 23:29–33 atong nakat-unan nga gipanghimaraut ni Jesus ang
espiritwal nga mga lider sa mga Judeo tungod sa pagdawat sa kanhi nga mga
propeta apan misalikway sa buhing mga propeta. Sama lamang sa panahon ni
Jesus, kita usab kinahanglan gayud nga magmatngon nga dili mopasidungog sa
kanhi nga mga propeta samtang nagsalikway sa buhing mga propeta sa atong
panahon.

Mateo 23:37–39
Ang Manluluwas nagsubo nga ang mga tawo sa Jerusalem dili moduol Kaniya
Unsaon sa himungaan sa pagpanalipod sa iyang mga piso?

Kon ang kakuyaw mohulga, ang mga
himongaan mopundok sa ilang mga
piso sa ilawom sa ilang mga pako aron
sa pagpanalipod kanila. Ang usa ka
himongaan mosakripisyo sa iyang
kinabuhi sa pagpanalipod kanila.

Basaha ang Mateo 23:37–39, nga
mangita kon giunsa pagsulti sa
Manluluwas nga Siya sama sa
himongaan.

Giunsa pagtubag sa mga tawo sa Jerusalem ang paningkamot ni Jesus sa
pagpundok kanila?

Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong “mabiniyaan ug magmingaw ang inyong
balay” (bersikulo 38). Niining kinatibuk-ang kahulugan, ang magmingaw
nagpasabut nga walay tawo o gibiyaan. Tungod kay ang mga tawo dili gusto nga
pundukon sa Manluluwas, gibiyaan sila nga walay panalipod. Sa lain nga mga
pagpasabut, kini nga mga pulong mahimong nagpasabut ngadto sa espiritwal nga
kondisyon sa mga tawo sa panahon ni Jesus ingon man sa umaabut nga
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kalumpagan sa Jerusalem. Kini mahimo usab nga nagpasabut ngadto sa templo ug
ang pagkawala sa mga panalangin sa templo.

Pinasikad sa unsay gitudlo ni Jesus mahitungod sa himongaan ug sa iyang mga
piso, unsay atong madawat kon kita andam nga magpapunduk sa Manluluwas?
Tubaga kini nga pangutana pinaagi sa pagkompleto sa mosunod nga pahayag: Kon
kita andam nga pundukon sa Manluluwas, niana ____________________.

Sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Henry B. Eyring sa Unang
Kapangulohan, markahi ang panudlo nga nagpaila sa usa ka paagi nga kita
makapakita sa Manluluwas nga andam kita nga pundukon Niya:

“Makadaghan siya nga misulti nga Siya mopundok kanato ngadto Kaniya ingon
sa usa ka himongaan nga mopundok sa iyang mga piso ilawom sa iyang mga
pako. Siya nag-ingon nga kita kinahanglan gayud nga mopili sa pagduol ngadto
Kaniya diha sa kaaghup ug may igong hugot nga pagtuo diha Kaniya sa
paghinulsol ‘uban ang hingpit nga katuyoan sa kasingkasing’ [3 Nephi 10:6].

“Usa ka paagi sa pagbuhat niana mao ang pakigpundok uban sa mga Santos sa
Iyang Simbahan. Tambong sa imong mga miting, bisan kon kini ingon og malisud. Kon ikaw
determinado, motabang Siya kanimo sa pagpangita og kalig-on sa pagbuhat niini” (“In the
Strength of the Lord,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 18).

Paghukom unsay imong pagabuhaton nga mapundok ngadto sa Manluluwas aron
ikaw makapadayon sa pagdawat sa Iyang pag-amuma ug panalipod.

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 23 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 6: DAY 2

Joseph Smith—Mateo;
Mateo 24
Pasiuna
Gipanagna ni Jesukristo ang kalaglagan sa Jerusalem ug sa templo. Mipadayag
usab Siya ug mga timailhan sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi ug gitudloan ang
matinud-anon sa pagbantay ug pag-andam alang niana nga adlaw.

Joseph Smith—Mateo 1:1–20
Gipanagna ni Jesus ang kalaglagan sa Jerusalem ug sa templo

1. Diha sa imong scripture
study journal, pagsulat

og usa o sobra pa ka mga pangutana
nga ikaw aduna kalabut sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.
Samtang ikaw magtuon sa Joseph
Smith—Mateo karon, pangitaa ang
mga tubag sa mga pangutana nga
imong gisulat.

Ang Joseph Smith—Mateo mao ang
Hubad ni Joseph Smith, Mateo
23:39–24:56. Kini makaplagan diha sa
Perlas nga Labing Bililhon human sa
basahon ni Abraham.

Basaha ang Joseph Smith—Mateo 1:4,
nga mangita sa duha ka mga pangutana
nga gipangutana sa mga disipulo ni
Jesus. Mahimo nimong markahan kini
nga mga pangutana diha sa imong mga
kasulatan.

Sa Joseph Smith—Mateo 1:5–20 gitubag sa Manluluwas ang unang
pangutana—mahitungod sa kanus-a ang Jerusalem ug ang templo pagalaglagon.
Diha sa mga bersikulo 21–37 Iyang gitubag ang ikaduhang
pangutana—mahitungod sa timailhan sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi ug ang
kalaglagan sa dautan.

Basaha ang Joseph Smith—Mateo 1:5–12, nga mangita sa mga timailhan kalabut sa
kalaglagan sa Jerusalem.

Bisan tuod og si Jesus miingon nga ang iyang mga disipulo mag-antus nianang
panahona, mihimo Siya og importanting saad nga kon kita magpabilin nga dili
matarug ug dili mabuntog, niana kita maluwas. Mahimo nimong markahan
kini nga kamatuoran diha sa bersikulo 11.
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Ang magpabilin nga dili matarug nagpasabut nga dili mabuntog sa mga tintasyon
ug sa dautan. Diha sa mga kasulatan, ang pulong nga dili matarug usahay ipares sa
pulong nga dili mausab (sama pananglit, tan-awa sa Mosiah 5:15).

Ang kinatibuk-ang mga kapangulohan sa Young Men ug Young Women mipasabut sa kahulugan
sa mga pulong “dili matarug ug dili mausab”: “Unsay buot ipasabut sa pagkadili matarug ug
pagkadili mausab? Ang pagkadili matarug mao ang kalig-on sa pagkatukod ug dili ulipon sa
kausaban, ang kalig-on sa tinuohan ug determinasyon, ug sa pagkamaunungon ug
pagkamatinud-anon. Ingon usab, ang pagkadili mausab mao ang pagkadili mauyonon ug dili
mahimong irugon o pasimangon. Ang pagkadili matarug ug pagkadili mausab diha sa
ebanghelyo ni Jesukristo mao ang paghimo og pasalig sa pagsunod Kaniya, sa ingon niana
kanunay nga puno sa maayong mga buhat” (“Steadfast and Immovable,” New Era, Ene.
2008, 8).

Si Elder A. David Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihatag sa
mosunod nga panan-aw. Markahi ang mga kinaiya nga iyang gihatag sa “usa ka
tawo kinsa dili matarug ug dili mausab.” (Mahimo nga imong isulat ang mga
pulong nga iyang gigamit diha sa margin sa imong mga kasulatan sunod sa pulong
nga dili matarug diha sa Joseph Smith—Mateo 1:11.)

“Ang pulong nga ‘dili matarug’ gigamit sa pagsugyot og posisyon nga lig-on nga
pagkatukod, solido, ug hugot, dili mauyog ug determinado (Oxford English
Dictionary Online, 2nd ed. [1989], “Steadfast”). … Ang usa ka tawo nga dili
matarug ug dili mausab maoy usa ka solido, determinado, masaligon, ug dili
mahimong pasimangon gikan sa pinakauna nga katuyoan o misyon” (“Steadfast
and Immovable, Always Abounding in Good Works,” New Era, Ene. 2008, 2).

Ang pulong nga giluwas diha sa Joseph Smith—Mateo 1:11 wala magpasabut nga
kita malikay gikan sa tanang kalisud sa kinabuhi.

Basaha ang mosunod nga pahayag ni Propeta Joseph Smith, ug markahi unsa
ang gipasabut sa maluwas: “Usa ka sayop nga ideya nga ang mga Santos
makalingkawas sa tanang mga paghukom, samtang ang mga dautan mag-antus;
kay ang tanang tawo ubos sa pag-antus, ug ‘ang matarung maglisud sa
pag-ikyas;’ [tan-awa sa D&P 63:34]; … daghan sa mga matarung mabiktima sa
sakit, katalagman, ug uban pa, gumikan sa katarungan sa kahuyang sa unod, ug

gani maluwas bisan pa niana mangaluwas ngadto sa Gingharian sa Dios” (Mga Pagtulun-an sa
mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 304).

Diha sa Joseph Smith—Mateo 1:13–20 atong nakat-unan nga gipahimangnoan ni
Jesus ang Iyang mga disipulo sa pagpangandam sa pagkagiw ngadto sa kabukiran
ug sa dili pagbalik ngadto sa ilang mga panimalay tungod kay ang Jerusalem
pagasulungon ug pagalaglagon. Iyang gipanagna nga ang kasakit nianang mga
adlawa mao ang labing pait nga makita sa Israel sukad.

Sa 70 A.D., mga 40 ka tuig human si Jesus misulti niini nga mga pulong, ang mga
Romano misulong ngadto sa Jerusalem ug gipamatay ang sobra sa milyon ka mga
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Judeo, ug hapit 100,000 ka mga Judeo ang gidala nga bihag. Ang templo naguba,
ug walay usa ka bato nga nagpabilin ibabaw sa lain nga bato—sama lamang sa
gipanagna sa Manluluwas (tan-awa sa Joseph Smith—Mateo 1:3). Hinoon,
kadtong kinsa misunod sa pahimangno ni Jesus luwas nga milayas ngadto sa Pella,
usa ka lungsod nga mga 50 ka milya amihanang silangan sa Jerusalem (tan-awa sa
Bible Dictionary, “Pella”).

Sa unsa nga paagi nga ang kasinatian sa mga Judeo naghulagway sa ka
importansya sa pagpabiling dili matarug sa pagsunod sa mga pulong sa
Manluluwas? ____________________

Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi nga ang pagtuman ug pagsunod sa buhing
propeta sa atong panahon sama ka importante sa pagsunod sa mga Judeo sa
pahimangno ni Jesus.

Joseph Smith—Mateo 1:21–37
Si Jesus nanagna sa mga timailhan sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi
Basaha ang Joseph Smith—Mateo 1:21–23, nga mangita kon ngano nga ang Ginoo
mipadayag sa mga timailhan sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

Timan-i nga ang Manluluwas mipahimangno batok sa “mini nga mga Kristo ug
mini nga mga propeta” (Joseph Smith—Mateo 1:22). Kini nga mga pulong
nagpasabut ngadto sa bisan kinsa nga tawo—sulod ug gawas sa Simbahan— kinsa
nag-angkon sa pagsulti alang sa Ginoo nga walay awtoridad o kinsa nagpalambo
og mga pagtulun-an nga mga supak ngadto sa mga pulong sa buhing mga propeta.
Ang mga pulong “mga pinili sumala sa pakigsaad” diha sa bersikulo 22 nagpasabut
ngadto sa mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo.

Kalabut niining mini nga mga Kristo ug mini nga mga propeta, atong mabasa nga
“kon mahimo, sila molingla sa labing pinili” (Joseph Smith—Mateo 1:22).

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mihatag sa mosunod nga pahimangno kalabut sa mini nga mga Kristo ug mini
nga mga propeta: “Kining mini nga mga Kristo mao ang mahimo nga dili tinuod
nga mga relihiyosong sistema sa kalibutan, ug ang mini nga mga propeta mao
ang mga magtutudlo ug mga tigpasabut niadto nga mga sistema. Hilabihan ka
lawom ug ka maalamon sa ilang mga doktrina ug kahibulongan ang ilang mga

buhat … nga ang labing pinili hapit malingla” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:647).

Unsa ang pipila ka mga butang ang atong mahimo sa paglikay nga malingla, bisan
sa pipila kinsa mga miyembro sa Simbahan.

Si Presidente Joseph Fielding F. Smith mihatag sa mosunod nga pahimatngon
ngadto sa mga miyembro sa Simbahan:
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“Kita walay dawaton ingon nga tinuod nga doktrina apan kana nga direktang
nagagikan pinaagi sa gitudlo nga agianan, ang gitukod nga mga organisasyon sa
priesthood, nga mao ang agianan nga gitudlo sa Dios pinaagi diin mapahibalo
ang iyang salabutan ug kabubut-on ngadto sa kalibutan.

“… Ug sa higayon nga kanang mga indibidwal mangita sa bisan unsa nga
tinubdan, kana nga higayon sayon silang madani sa matintalong mga

impluwensya ni Satanas, ug maghatag sa ilang mga kaugalingon nga may purohan nga
mahimong mga sulugoon sa yawa; mawad-an sila sa panan-aw sa tinuod nga mga kapunongan
pinaagi diin ang mga panalangin sa Priesthood mapahimuslan; sila nagtunob gawas sa mga ali
[mga utlanan] sa gingharian sa Dios, ug anaa sa makuyaw nga yuta. Kon ikaw makakita og tawo
nga mobarug nag-angkon nga nakadawat og direkta nga pagpadayag gikan sa Ginoo ngadto sa
Simbahan, walay labut sa kapunongan ug sa agianan sa priesthood, hunahunaon nimo siya nga
usa ka impostor” (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 42).

Basaha ang Joseph Smith—Mateo 1:24–26, nga mangita sa unsay gisulti sa
Manluluwas mahitungod sa unsaon Niya pagpakita diha sa Iyang Ikaduhang
Pag-anhi.

Basaha ang Joseph Smith—Mateo 1:27–31, nga mangita sa mga timailhan sa dili pa
ang Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

Ilista ang mga timailhan: ____________________

Timan-i nga dili tanan nga mga timailhan mga negatibo. Sumala sa mga
bersikulo 27 ug 31, sa wala pa ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo, ang mga
pinili sa Ginoo pagapundukon ug ang ebanghelyo isangyaw sa tibuok
kalibutan.

2. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat mahitungod sa
giunsa kini nga panagna pagtuman karon. Ilakip ang mga ideya

kon sa unsa nga paagi ikaw mahimong kabahin sa pagtuman niini nga
panagna.

Ang Manluluwas mipahimangno nga sa katapusang mga adlaw “mini nga mga
Kristo, ug mini nga mga propeta” maninguha sa “paglingla sa labing pinili”
(Joseph Smith—Mateo 1:22). Basaha ang Joseph Smith—Mateo 1:37, mangita sa
unsaon nato paglikay nga malingla.

Sa imong mga kasulatan sunod sa Joseph Smith—Mateo 1:37, mahimong imong
isulat kini nga baruganan: Kon atong mahalon ang pulong sa Ginoo, niana kita
dili malingla.

Basaha ang mosunod nga istorya ni Elder Russell M. Ballard, sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles. Markahi ang mga bahin sa istorya nga naghulagway sa
baruganan nga gitudlo diha sa Joseph Smith—Mateo 1:37.
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“Usa sa akong buotan nga mga misyonaryo kinsa miserbisyo dungan kanako sa
dihang ako presidente sa misyon sa Toronto [Canada] nakigkita kanako pipila ka
tuig ang milabay. Gipangutan ko siya, ‘Elder, sa unsa nga paagi ako makatabang
kanimo?’

“‘President,’ miingon siya, ‘Ako nagtuo nga nagkawala ang akong
pagpamatuod.’

“Dili ako makatuo niini! Gipangutana ko siya kon sa unsang paagi kini naingon niana.

“‘Sa unang higayon ako nakabasa og pipila ka supak sa Mormon nga basahon,’ miingon siya.
‘Diha akoy pipila ka mga pangutana, ug walay motubag niini alang kanako. Naglibug ako, ug ako
nagtuo nga nagkawala ang akong pagpamatuod’” (“When Shall These Things Be?” Ensign, Dis.
1996, 60).

Ikaw ba, o ang mga indibdwal nga imong nailhan, nakasinati og usa ka butang
susama niining kanhiay nga misyonaryo? Unsa nga tambag imong ihatag ngadto
niining usa ka tawo niini nga sitwasyon? Ngano? ____________________

Si Elder Ballard mipadayon:

“Gipangutana ko siya unsay iyang mga pangutana, ug misulti siya kanako. Kini mao ang
kasagarang mga isyu sa supak sa Simbahan, apan gusto ako og gamay nga panahon sa
pagpangita og mga basahon aron makahatag ako og makahuluganong mga tubag. Busa
naghimo kami og takda nga magkita human sa 10 ka adlaw, diin nga panahon gisultihan ko siya
nga akong tubagon ang kada usa sa iyang mga pangutana. Sa pagsugod niya og biya, gihunong
ko siya.

“‘Elder, daghan ka og gipangutana kanako dinhi karon,’ miingon ako. ‘Karon adunay koy usa ka
pangutana kanimo.’

“‘Unsa man, President?’

“‘Unsa ang gidugayon niini sukad imong nabasa ang Basahon ni Mormon?’ Nangutana ako.

“Niduko siya. Mitan-aw siya sa salog sa makadiyot. Dayon mitan-aw siya kanako. ‘Dugay na
kaayong panahon, President,’ mikumpisal siya.

“‘Sige,’ ako miingon. ‘Mihatag ka kanako sa akong assignment. Patas lang nga akong ihatag ang
imo. Gusto ko nga ikaw mosaad nga imong basahon ang Basahon ni Mormon sa dili mominos og
usa ka oras kada adlaw tali sa karon ug sa atong sunod nga takda sa pagkita.’ Miuyon siya nga
iya kanang buhaton.

“Human sa napulo ka adlaw mibalik siya sa akong opisina, ug ako andam na. Gikuha ko ang
mga papel aron sa pagsugod og tubag sa iyang mga pangutana, apan gihunong ako niya.

“‘President,’ miingon siya, ‘kana dili na kinahanglan.’ Dayon mipasabut siya: ‘Nasayud ako nga
ang Basahon ni Mormon tinuod. Nasayud ako nga si Propeta Joseph Smith usa ka propeta
sa Dios.’

“‘Aw, kana maayo kaayo,’ miingon ako. ‘Apan ikaw makakuha sa mga tubag sa imong
pangutana sa gihapon. Giayo ko kini og buhat, busa lingkod lang diha ug paminaw.’

“Ug busa gitubag ko ang iyang tanang mga pangutana ug dayon nangutana, ‘Elder, unsay imong
nakat-unan gikan niini?’

“Ug miingon siya,‘Hatagi ang Ginoo og patas nga panahon’” (“When Shall These Things
Be?” 60).
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3. Diha sa imong scripture study journal, pagrekord og usa ka paagi
nga ikaw mas “magmahal sa pulong [sa Ginoo] ” (Joseph

Smith—Mateo 1:37).

Ang pagmahal sa pulong sa Ginoo nagtabang kanato sa paglikay nga malingla, ug
ang mga padayag karon nagpahimangno kanato sa “pagbarug … sa balaang mga
dapit, ug ayaw pagbalhin, hangtud ang adlaw sa Ginoo moabut” (D&P 87:8). Agi
og dugang sa pagtuon sa mga kasulatan aron sa pagtabang kanato sa pagmahal sa
pulong sa Ginoo, kita makadawat sa mga pulong sa Dios pinaagi sa pagbarug o sa
pagtambong, diha sa balaan nga mga dapit sama sa mga templo ug mga meeting
house ug maninguha sa paghimo sa atong mga panimalay nga balaan nga mga
dapit. Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi nga ang pagkaanaa niini nga mga dapit
makatabang kanimo sa pagkat-on sa tinuod nga doktrina ug sa paglikay nga
malingla.

Joseph Smith—Mateo 1:38–55
Si Jesus nagtudlo sa Iyang mga disipulo mahitungod sa pagpangandam alang sa
Iyang Ikaduhang Pag-anhi
Gitapos sa Manluluwas ang Iyang pakigpulong pinaagi sa pagtudlo sa Iyang mga
disipulo kon unsaon pagmahal sa Iyang pulong ug pag-andam alang sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi.

Sa mga kahon nga gibutang sa mosunod nga tsart, pagdrawing og yano nga mga
hulagway nga nagpakita sa mga ehemplo nga gigamit sa Manluluwas sa pagtudlo
mahitungod sa pagpangandam alang sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi. Dayon, ubos sa
kada drawing, isulat ang kamatuoran nga imong nailhan mahitungod sa
pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi.

Joseph Smith—Mateo 1:38-39 Joseph Smith—Mateo 1:40-43

Joseph Smith—Mateo 1:46-47 Joseph Smith—Mateo 1:48-54

Gikan niini nga mga ehemplo atong nakat-unan nga ang Langitnong Amahan
lamang ang nahibalo kanus-a ang Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas
mahitabo, ug kon atong bantayan ang mga timailhan ug sundon ang mga
sugo sa Ginoo, niana kita maandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa
Manluluwas.

Ribyuha ang mga kamatuoran nga nailhan diha sa Joseph Smith—Mateo, ug
hunahunaa giunsa niini nga mga kamatuoran sa pagtabang og tubag sa mga
pangutana nga imong gisulat sa sinugdanan sa leksyon.

Usa sa labing maayo nga pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo mao ang pagsunod sa mga pagtulun-an sa Iyang mga propeta ug mga
apostoles karong panahona. Ikonsiderar ang mosunod nga pahayag ni Elder Dallin
H. Oaks, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:
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“Unsa kaha kon ang adlaw sa Iyang pag-abut ugma? Kon kita nahibalo nga
atong sugaton ang Manluluwas ugma—pinaagi sa atong wala paabuta nga
kamatayon o sa Iyang wala damha nga pag-anhi—unsay atong buhaton karong
adlawa? Unsa nga mga pagkumpisal ang atong himoon? Unsa nga mga buhat
atong hunungon? Unsa nga mga utang atong husayon? Unsa nga mga
pagpasaylo atong ihatag? Unsa nga mga pagpamatuod atong ipadungog?

“Kon atong buhaton kining mga butanga nan, nganong dili man karon?” (“Preparation for the
Second Coming,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 9).

4. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Kon ikaw pasugaton sa Manluluwas ugma, unsay imong

usbon karon?

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Joseph Smith—Mateo; Mateo 24 ug nakompleto kini nga leksyon
sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 6: DAY 3

Mateo 25
Pasiuna
Samtang nagtudlo si Jesukristo sa tago sa Iyang mga disipulo didto sa Bungtod sa
mga Olivo mahitungod sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi, gitudlo Niya ang mga
sambingay sa napulo ka mga dalagang birhen ug sa mga talanton. Gipasabut usab
Niya nga pagabulagon Niya ang mga matarung gikan sa mga dautan kon Siya
mobalik.

Mateo 25:1–13
Nagtudlo si Jesus sa sambingay sa napulo ka mga dalagang birhen
Hunahunaa unsa kaha ang imong bation kon ikaw pa ang batan-ong lalaki sa
mosunod nga giistorya ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, kinsa nakadungog kalabut niining batan-ong returned missionary
nga mipakigbahin og usa ka personal nga kasinatian diha sa miting sa
pagpamatuod.

“Siya … misulti kabahin sa iyang pagpauli 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 ako masayud sa panghitabo, apan ingon kini ka importante
ngadto kaniya nga naapektuhan ang iyang espiritu ug pagsalig sa iyang
kaugalingon.

“Samtang naglingkod siya og makadiyot diha sa iyang sakyanan 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 nga nataranta gikan sa
balay diretso ngadto sa iyang sakyanan. Diha-diha miingon ang iyang mama nga ang manghod
nga lalaki bag-o lang nahulog sa panimalay, napantok ang 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.’ …

“… Apan, niining gabhiona sa 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 sa pagbati nga iyang gipanlimbasugan ug sa dili maayong butang nga bag-o
lamang 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 kaha ang imong hunahunaon kon ikaw pa ang batan-ong lalaki niini nga
sitwasyon? Nganong importante kaayo ang kanunay nga mangandam?
____________________

Ang Mateo 25 usa ka sumpay sa pagtudlo sa Manluluwas didto sa Bukid sa Olivo,
ug kini naglakip sa tulo ka sambingay kabahin sa pagpangandam nga nagtudlo
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kanato kon unsaon pagpangandam sa pagsugat sa Ginoo kon Siya moanhi
pag-usab.

Samtang didto sa Bukid sa Oliba, gitudlo ni Jesukristo sa Iyang mga disipulo ang
mahitungod sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi (tan-awa sa Mateo 24). Pinaagi sa
sambingay sa napulo ka mga dalagang birhen, gitudlo ni Jesus nga kita
kinahanglan gayud nga mangandam alang sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

Basaha ang Mateo 25:1–4, nga mangita
sa labing importante nga mga tipik sa
sambingay. Mahimo nimong markahan
ang unsay imong nakit-an.

Sumala sa mga kostumbre sa kasal sa
mga Judeo, ang lalaking kaslonon, o
ang “pamanhonon, kinuyugan sa iyang
suod nga mga higala, moadto inig
kagabii sa panimalay sa
pangasaw-onon. Pagkahuman sa mga seremonyas sa kasal, ang mga nanambong
sa kasal mopadayon ngadto sa balay sa lalaking gikasal alang sa bangkete. Ang
mga bisita sa kasal kinsa miapil sa panon gipaabut nga magdala sa ilang
kaugalingon nga mga lamparahan o mga sulo” sa pagpaila nga sila apil sa panon sa
kasal ug sa pagdugang og kahayag ug kanindot sa okasyon (New Testament Student
Manual [Manwal sa Church Educational System, 2014], 78).

Tiwasa pagbasa ang sambingay diha sa Mateo 25:5–13, mangita og unsay gibuhat
sa lima ka buotan nga mga dalagang birhen ug unsay gibuhat sa lima ka
boangboang nga mga dalagang birhen.

Kay sa magbasa sa Mateo 25:5–13, mahimong motan-aw ka og bahin sa
video “They That Are Wise” (time code 0:00–5:46), nga nagpakita sa

sambingay sa napulo ka mga dalagang birhen. Kini nga video anaa sa LDS.org.
Samtang nagtan-aw sa video, pangitaa og unsay gibuhat sa lima ka buotan nga
mga dalagang birhen ug unsay gibuhat sa lima ka boangboang nga mga
dalagang birhen.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga tipik sa sambingay, ug isulat unsa kaha sa
imong hunahuna ang girepresentar sa kada usa:

Ang pamanhonon ____________________

Ang buotan nga mga dalagang birhen ____________________

Ang boangboang nga mga dalagang birhen ____________________

Mga lampara ____________________

Lana ____________________

Ang mga pulong “ang pamanhonon nadugay man sa pag-abut” (Mateo 25:5) ug
“sa pagkatungang gabii dihay singgit nga nag-ingon” (Mateo 25:6) nagpasabut
ngadto sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo. Pamalandungi kon unsay imong
makat-unan mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi gikan niini nga mga pulong.
Mahimo nimong isulat ang Jesukristo diha sa margin tupad sa mga bersikulo 5–6.
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Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
kinsa ang girepresentar sa napulo ka mga dalagang birhen: ‘Ang napulo ka mga
dalagang birhen klaro nga nagrepresentar sa mga miyembro sa Simbahan ni
Kristo, kay ang tanan gidapit sa kumbira sa kasal ug ang tanan nasayud kon unsa
ang gikinahanglan aron makasulod sa dihang miabut ang pamanhonon. Apan
katunga lamang ang andam sa dihang siya miabut” (“Preparation for the Second

Coming,” Ensign o Liahona, May 2004, 8).

Mahimo nga imong isulat ang mga Miyembro sa Simbahan diha sa margin tupad sa
Mateo 25:1–2.

Ribyuha ang Mateo 25:8–9, ug pamalandungi kon nganong ang buotan nga mga
dalagang birhen wala manghatag sa ilang lana ngadto sa boangboang nga mga
dalagang birhen. Gitudlo ni Presidente Spencer W. Kimball unsay girepresentar sa
lana ug ngano kining dili mahimong ipakighbahin:

“Dili kini hinakog o walay pagbati. Ang matang sa lana nga gikinahanglan sa
pagbanwag sa agianan ug paghayag sa kangitngit dili mabahin. Unsaon sa usa
ka tawo sa pagpakigbahin sa pagkamasulundon sa baruganan sa ikapulo; sa usa
ka hunahuna nga malinawon gumikan sa matarung nga pagpuyo; sa natigum
nga kahibalo? Unsaon sa usa ka tawo sa pagpakigbahin og hugot nga pagtuo o
pagpamatuod? Unsaon sa usa ka tawo sa pagpakigbahin og mga kinaiya o

kaputli, o kasinatian sa misyon? Unsaon sa usa ka tawo pagpakigbahin og mga pribilehiyo sa
templo? Ang kada usa kinahanglan gayud nga makaangkon niana nga matang sa lana alang sa
iyang kaugalingon mismo. …

“Diha sa sambingay, ang lana mapalit sa merkado. Sa atong mga kinabuhi ang lana sa
pagpangandam natigum sa matag tulo sa matarung nga pagpuyo. … Ang kada lihok sa
paghalad ug pagkamasulundon usa ka tulo nga gidugang sa atong panudlanan” (Faith Precedes
the Miracle [1972], 255–56).

1. Pamalandungi kon unsay girepresentar sa lana diha sa sambingay.
Diha sa imong scripture study journal, paglista og mga lihok sa

paghalad ug pagkamasulundon nga makakompleto sa mosunod nga sentence:
Sumala ni Presidente Spencer W. Kimball, ang pipila sa mga butang nga ang lana
diha sa sambingay makarepresentar mao ang …

Ang mosunod usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa sambingay ug sa
mga komentaryo ni Presidente Kimball: Dili kita makahulam og espirituhanong
pagpangandam gikan sa uban. Ang espirituhanong pagpangandam naglakip og
pagpamatuod, pagkakabig, hugot nga pagtuo, ug ubang mga gasa nga moabut sa
personal pinaagi sa Espiritu Santo.

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut:
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“Gusto kong mogamit karon sa usa sa daghang posible nga mga hubad sa
sambingay sa napulo ka mga dalagang birhen aron mahatagan og importansya
ang relasyon tali sa pagpamatuod ug sa pagkakabig. Ang napulo ka mga
dalagang birhen, ang lima but-an ug ang lima boangboang, nanagdala sa ilang
mga lamparahan ug miadto sa pagsugat sa pamanhonon. Palihug hunahunaa
ang mga lamparahan nga gigamit sa mga dalagang birhen isip lamparahan sa

pagpamatuod. Ang boangboang nga mga dalagang birhen midala sa ilang mga lamparahan sa
pagpamatuod apan wala sila magdala og lana. Ikonsiderar nga ang lana ingon og ang lana sa
pagkakabig. …

Ang lima ba ka but-an nga mga dalagang birhen hakog ug dili buot makigbahin, o nagpasabut
ba sila og husto nga ang lana sa pagkakabig dili mahulaman? Ang espiritwal nga kalig-on ba
nga miresulta sa padayon nga pagsunod sa mga sugo mahatag ngadto sa laing tawo? Ang
kahibalo ba nga naangkon pinaagi sa makugihong pagtuon ug pamalandong sa kasulatan
mahatag sa tawo nga nanginahanglan? Ang kalinaw ba nga mahatag sa ebanghelyo sa
matinud-anong Santos sa Ulahing mga Adlaw mabalhin ngadto sa indibidwal nga nakasinati og
kalisdanan o dakong hagit? Ang klaro nga tubag sa kada usa niining mga pangutana mao
nga dili.

“Sama sa gihatagan og importansya sa but-an nga mga dalagang birhen, kada usa kanato
kinahanglan ‘mamalit alang kanato.’ Kining dinasig nga mga babaye wala maghulagway og
transaksyon sa negosyo; hinoon, gipasabut nila og maayo ang atong indibidwal nga
responsibilidad sa pagpabilin sa atong lamparahan sa pagpamatuod nga magsiga ug magbaton
og igong gidaghanon sa lana sa pagkakabig. Kining bililhong lana makuha usa ka tu-lo kada
higayon—‘pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an [ug] lagda human sa usa ka lagda’
(2 Nephi 28:30), nga mapailubon ug makanunayon. Walay linaktod; walay kinalit nga
pagpangandam nga posible.

“‘Busa, pagmatinud-anon, pag-ampo kanunay, nga ang inyong mga lampara maandam ug
magsiga, ug ang lana anaa kaninyo, nga kamo andam sa pag-anhi sa Pamanhonon’ (D&P
33:17)” (“Nakabig ngadto sa Ginoo,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 109).

Ang mosunod usa ka laing kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa
sambingay: Kita nangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi pinaagi sa
pagpadako sa atong pagpamatuod ug pagkakabig pinaagi sa inadlaw nga
pagkamatarung.

2. Pagdrowing og usa ka
dako nga hulagway sa

lamparahan diha sa imong scripture
study journal. Magtimaan nga ang
lana diha sa sambingay
nagrepresentar sa pagpangandam
alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo, paghimo og lista sulod sa lamparahan sa mga paagi nga ikaw
makadugang og “lana” ngadto sa imong “lamparahan.” Kon mahimo,
pakigbahin sa imong mga ideya ngadto sa mga miyembro sa pamilya o mga
higala, ug pangutan-a sila unsa ang ilang ikasugyot nga ikadugang sa
imong lista.

Aron makasabut og uban nga mga paagi diin ikaw makatigum og lana tu-lo
matag tu-lo pinaagi sa matarung nga pagpuyo, makapadayon ka og tan-aw
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sa video “They That Are Wise” (time code 5:46–8:44). Samtang ikaw nagtan-aw sa
video, idugang ngadto sa lista ang mga ideya diha sa imong scripture study journal.

Sa modernong pagpadayag ang Ginoo mikumpirmar nga “niana nga adlaw [ang
Ikaduhang Pag-anhi], kon Ako moanhi diha sa akong himaya, nga ang sambingay
matuman diin Ako namulong mahitungod sa napulo ka mga birhen” (D&P 45:56).

Basaha ang Mateo 25:10–12, nga mangita sa unsay gisulti sa pamanhonon ngadto
sa boangboang nga mga dalagang birhen. Kini makatabang nga mahibalo nga ang
Hubad ni Joseph Smith nagklaro nga ang pamanhonon miingon, “Wala kamo
makaila kanako” (Joseph Smith Translation, Mateo 25:11 ).

Unsay gisulti sa pahayag “Wala kamo makaila kanako” mahitungod sa lima ka
boangboang nga mga dalagang birhen? Sa unsa nga paagi nga ang pagkamakaila sa
Ginoo lahi sa makahibalo lamang mahitungod Kaniya? (Tan-awa sa Juan 17:3.)

Gikan niini nga mga bersikulo atong nakat-unan nga aron maandam sa pag-anhi
sa Ginoo ug mahimong takus nga magpabilin diha sa Iyang presensya, kita
kinahanglan gayud nga makaila Kaniya.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsa nga mga paagi ikaw mas nakaila og maayo sa Manluluwas?

b. Sa unsa nga paagi nga ang pagkaila sa Manluluwas nag-impluwensya sa
imong espiritwal nga pagkaandam alang sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi?

Magpadayon sa istorya gikan sa sinugdanan sa leksyon—mahitungod sa batan-ong
priesthood holder kinsa dili andam sa higayon sa panginahanglan— mipasabut si
Elder Holland nga ang batan-ong lalaki midali og dulhog sa dalan ngadto sa balay
sa mas hingkod nga lalaki sa iyang ward. Ang mas hingkod nga lalaki mihatag sa
mas batan-ong igsoong lalaki og panalangin nga nakapakalma sa iyang kondisyon
hangtud ang mga paramedic miabut. Si Elder Holland mipadayon:

“Dayon ang returned missionary nga akong giingon misulti niini: ‘Walay bisan
usa kinsa wala makasinati sa akong giatubang nianang gabhiona ang masayud
sa kaulaw ug sa kasubo nga akong gipas-an tungod sa pagbati nga dili takus nga
mogamit sa priesthood nga akong gihuptan. Gani mas labaw kini ka sakit nga
hinumduman alang kanako tungod kay akong manghud nga lalaki ang
nanginahanglan kanako ug akong minahal nga dili miyembro nga mga ginikanan

kinsa nalisang kaayo ug kinsa adunay katungod sa paglaum pa gyud kanako. Apan samtang ako
nagbarug sa inyong atubangan karon, ako makasaad kaninyo niini,’ siya miingon. ‘Ako dili
hingpit, apan sukad 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 kini gikinahanglan. Ang personal nga katakus maoy usa ka gubat niini nga kalibutan
diin kita nagpuyo,’ siya miangkon, ‘apan kini usa ka gubat nga ako dumadaug. Gibati nako ang
tudlo sa panghimaraut nga mitulisok kanako makausa sa akong kinabuhi, ug dili ko tuyo nga
bation kini pag-usab kon ako adunay mahimo mahitungod niini. Ug, dayag lang,’ gitapos niya,
‘makahimo ako sa tanan mahitungod niini’” (“The Confidence of Worthiness,” 59).

Hunahunaa unsay imong kinahanglan nga buhaton aron sa espirituhanong paagi
maandam sa pag-anhi sa Ginoo. Mahimong linginan nimo ang usa o duha sa mga
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aksyon nga imong gilista diha sa imong drowing sa lamparahan ug maghimo og
tumong sa paglihok sa paagi nga modugang sa imong espiritwal nga pagkaandam.

Mateo 25:14–46
Gitudloan ni Jesukristo ang Iyang mga disipulo sa mga sambingay sa mga talanton
ug sa karnero ug sa mga kanding
Kon ang imong mga ginikanan mosulod sa kwarto ug mohatag kanimo og dakong
kantidad sa kwarta, unsay imong buhaton niini?

Samtang ang Manluluwas mipadayon sa pagtudlo sa Iyang mga disipulo
mahitungod sa iyang Ikaduhang Pag-anhi, giistorya Niya ang sambingay sa mga
talanton. Niini nga sambingay usa ka tawo kinsa lumalargahay sa iyang panaw
mihatag og kwarta ngadto sa tulo sa iyang mga ulipon: lima ka talanton ngadto sa
unang ulipon, duha ka talanton ngadto sa ikaduha, ug usa ka talanton ngadto sa
ikatulo. (Ang talanton usa ka kantidad nga kwarta.)

Basaha ang Mateo 25:16–18, nga
mangita sa unsay gibuhat sa mga
ulipon sa ilang kwarta.

Diha sa Mateo 25:19–23 atong
nahibaloan nga sa dihang mibalik ang
agalon, gisugo niya ang iyang mga
ulipon sa pagreport kon unsay ilang
gibuhat sa ilang kwarta. Ang mga
ulipon nga may lima ka talanton ug
duha ka talanton migamit niini aron
madoble ang kwarta sa ilang agalon. Apan ang ulipon nga may usa ka talanton
mitago niini ug sa ingon walay bisan unsa nga tubo nga ikahatag ngadto sa
iyang agalon.

Basaha ang Mateo 25:24–25, nga mangita kon nganong gitago sa sulugoon ang
talanton.

Niini nga sambingay, ang mga talanton mahimong ipakigsama ngadto sa mga gasa
ug mga abilidad nga gihatag sa Ginoo kanato. Ang kahadlok nagpugong kanato
gikan sa paggamit sa mga gasa ug mga abilidad nga gihatag sa Ginoo kanato.

Unsa sa imong hunahuna ang mahitabo kon kita dili mopalambo sa atong mga
gasa ug mga abilidad tungod sa kahadlok?

Basaha ang Mateo 25:26–30 aron mahibaloan unsa ang nahitabo sa walay
kapuslanan nga ulipon.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga sambingay mao nga
kon kita dili mopalambo ug mogamit sa atong espiritwal nga mga gasa alang
sa kaayohan, niana kita mawagtangan niini.

Paghunahuna og pipila ka mga paagi ikaw makagamit sa imong mga gasa ug mga
abilidad sa pagpauswag sa buhat sa Ginoo. Usa ka talanton nga imong magamit
mao ang imong pagpamatuod (tan-awa sa D&P 60:2–3). Ikonsiderar ang paghimo
og plano sa matinud-anong paagi sa paggamit ug pagpalambo sa imong mga gasa
ug mga abilidad.
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Diha sa Mateo 25:31–46 atong
nahibaloan nga sa Iyang Ikaduhang
Pag-anhi pagabulagon ni Jesus ang
matarung gikan sa dautan sa samang
paagi nga ang magbalantay sa karnero
nagbulag sa karnero gikan sa mga
kanding. Unsaon sa Ginoo pag-ila sa
kalainan tali niadtong kinsa nahigugma
Kaniya (karnero) ug niadtong kinsa
wala mahigugma Kaniya (mga
kanding)?

Basaha ang Mateo 25:40, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas mahitungod
sa unsaon nato sa pagpakita sa atong gugma alang Kaniya.

Gikan niini nga bersikulo atong nahibaloan nga samtang kita naghigugma ug
nagserbisyo sa uban, atong gipakita ang atong gugma alang sa atong Ginoo.

Aron mas masabtan kon unsaon nato sa pagpakita ang atong gugma alang
sa Ginoo pinaagi sa paghigugma ug pagserbisyo sa uban, tan-awa ang video

“The Coat,” nga nagpakita og hitabo gikan sa pagkabata ni Presidente Heber J.
Grant. Samtang ikaw nagtan-aw, tan-awa alang kang kinsa ang batang lalaki ug
ang iyang inahan tagsa-tagsa nga nagserbisyo.

Pamalandungi kon giunsa nimo pagtagad ang uban sulod sa milabay nga 24 ka
oras. Ikonsiderar kon imong bang pilion ang paglihok sa lahi nga paagi kon ikaw
anaa sa sama nga sitwasyon sa umabut. Sulod sa sunod nga 24 ka oras, pangita og
mga oportunidad sa pagsunod sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu ug sa
pagserbisyo sa uban.

4. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 25 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 6: DAY 4

Mateo 26:1–30
Pasiuna
Duha ka adlaw sa wala pa ang Pagpalabay, si Judas nakigkunsabo sa mga lider nga
Judeo kinsa mitinguha sa pagpatay ni Jesus. Sa gabii sa Pagpalabay, gipasiugdahan
ni Jesus ang sakrament.

Mateo 26:1–16
Nakigkunsabo si Judas sa mga lider nga Judeo kinsa nagtinguha sa pagpatay
ni Jesus
Nakakita ka ba og sine o nakabasa og istorya diin ang usa ka tawo gibudhian?
Ngano nga gibudhian kana nga tawo? Unsay imong bation kon ang usa ka suod
nga higala mobudhi kanimo? Samtang imong basahon ang katapusang mga oras
sa kinabuhi ni Jesukristo, hinumdumi nga Siya gibudhian sa usa ka suod
nga higala.

Alang sa karaang mga Israelita, ang
semana sa Pagpalabay maoy usa sa
labing importante nga mga semana sa
tuig. “Ang Pasko sa Pagpalabay gihimo
[sa panahon ni Moises] aron sa
pagtabang sa mga kabataan sa Israel sa
paghinumdom sa panahon nga ang
tiglaglag nga anghel milabay sa ilang
mga balay ug nagluwas kanila gikan sa
mga Ehiptohanon [tan-awa sa Exodo
12:21–28; 13:14–15].” Isip kabahin sa
Pagpalabay, ang mga Israelitas
misakripisyop og nati nga karnero ug
gisablig ang dugo niini ibabaw sa mga
haligi sa ilang pultahan. “Ang walay
buling nga mga kordero, kansang dugo
gigamit ingon nga usa ka timailhan sa
pagluwas sa karaang Israel, mao ang
usa ka simbolo ni Jesukristo, ang
Kordero sa Dios, kansang sakripisyo
mitubos sa tanang katawhan” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagpalabay,”
scriptures.lds.org).

Basaha ang Mateo 26:1-2, mangita sa unsay gisulti ni Jesukristo nga mahitabo
human sa Pagpalabay.

Sunod, basaha ang Mateo 26:3–5, nga mangita kon kinsa ang naghimo og plano sa
pagpatay ni Jesus niana nga panahon.

Ngano nga ang mga escriba ug ang mga sacerdote nga punoan mihukom sa
paghulat hangtud mahuman ang Pagpalabay sa pagpatay ni Jesus?
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Diha sa Mateo 26:6–13 atong mabasa nga samtang si Jesus didto sa Betania, usa ka
babaye miduol Kaniya ug mibu-bu Kaniya og mahal kaayong pahumot aron sa
pag-ila sa Iyang umaabot nga kamatayon ug paglubong. Pipila sa Iyang mga
disipulo, lakip si Judas, usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug ang tigtipig sa
panudlanan sa kwarta sa grupo, nagmulo nga ang pahumot unta gibaligya sa
pagtabang sa kabus. Bisan pa niana, si Judas sa tinud-anay wala mabalaka alang sa
mga kabus apan usa ka tulisan kinsa gusto sa kwarta alang sa iyang kaugalingon
(tan-awa sa Juan 12:4–6).

Basaha ang Mateo 26:14–16, nga mangita sa unsay gibuhat ni Judas human siya
gibadlong sa Manluluwas tungod sa pagmulo.

Tan-awa kon pilay nadawat ni Judas isip bayad sa pagbudhi kang Jesus. “Sumala sa
balaod ni Moises, katloan ka siclo nga salapi ang ibayad ngadto sa tag-iya alang sa
kamatayon sa usa ka ulipon (tan-awa sa Exodo 21:32). … Ang presyo sa pagbudhi
nagpakita sa ubos nga pagtan-aw ni Judas ug sa mga sacerdote nga punoan sa
Manluluwas” (New Testament Student Manual [Manwal sa Church Educational
System, 2014], 81). Kini nagtuman usab og panagna sa Daang Tugon sa pagbudhi
sa Manluluwas (tan-awa sa Zacarias 11:12).

Mateo 26:17–25
Si Jesus ug ang Iyang mga disipulo nangaon sa pagkaon sa Pagpalabay
Paghunahuna mahitungod sa
katapusang higayon nga ikaw nanamin.
Unsa ang pipila ka mga paagi ang
salamin makatabang kanato?

Basaha ang mosunod nga pamahayag
ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa
Unang Kapangulohan, nga mangita ug
magmarka sa nganong importante nga
makita ang atong mga kaugalingon og
klaro, sama sa pagtan-aw sa
Dios kanato:

“Walay usa kanato ganahan nga moangkon kon mitipas na kita gikan sa hustong
dalan. Kasagaran atong likayan ang pagtan-aw og maayo sa atong mga kalag ug
pag-atubang sa atong mga kahuyang, limitasyon, ug mga kahadlok. Agi og
sangputanan, kon moaninaw na kita sa atong kinabuhi, kita motan-aw basi sa
atong personal nga mga opinyon, sa ikapangatarungan, ug mga istorya nga
atong isulti sa atong kaugalingon aron makarason sa dili takus nga mga

hunahuna ug mga lihok.

“Apan ang klarong pagtan-aw sa atong mga kaugalingon mahinungdanon sa atong
espirituhanong paglambo ug kaayohan. Kon ang atong mga kahuyang ug mga kasaypanan
magpabiling masalipdan sa kangitngit, nan ang matubsanong gahum sa Manluluwas dili
makaayo niini ug dili makahimo niini og mga kalig-on. …

“Busa unsaon nato paggamit ang putli nga mga kamatuoran sa Dios sa pag-aninaw sa atong
mga kalag ug tan-awon ang atong kaugalingon sama sa Iyang pagtan-aw kanato?
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“Mosugyot ako nga ang balaang mga kasulatan ug ang mga pakigpulong nga gihatag diha sa
kinatibuk-ang komperensya naghatag og mga baruganan nga magamit nato sa pag-eksamin sa
atong kaugalingong” (“Ako ba, Ginoo?” Ensign o Liahona, Nob. 2014, 58).

Ikonsiderar kon sa unsang paagi ang mga kasulatan ug mga pakigpulong nga
gihatag diha sa kinatibuk-ang komperensya nga mahisama unta sa usa ka salamin
nga motabang kanato sa pagtan-aw og mga paagi nga atong gikinahanglan nga
mapalambo ang atong mga kinabuhi.

Samtang ikaw magtuon sa Mateo 26:17–25, pangita og baruganan nga makatabang
kanimo sa pag-ila sa imong mga kahuyang aron ikaw makahimo sa
pagbuntog kanila.

Diha sa Mateo 26:17–19 atong mabasa nga si Jesus misulti sa Iyang mga disipulo sa
pagpangita og lawak didto sa Jeruslem alang sa pangaon sa Pagpalabay.

Basaha ang Mateo 26:20–21, nga mangita sa unsay gisulti ni Jesus sa Iyang mga
Apostoles sa panahon sa pangaon sa Pagpalabay.

Kon ikaw didto pa, unsa kaha ang imong mahunahuna human si Jesus
misulti niini?

Basaha ang Mateo 26:22, nga mangita sa pangutana nga gipangutana sa mga
Apostoles kang Jesus.

Unsay gitudlo sa pangutana “Ako ba, Ginoo?” diha kaninyo mahitungod sa
napulog usa ka matinud-anong mga Apostoles?

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga istorya mao nga sa
dihang ang mga disipulo ni Jesukristo nakadungog sa pulong sa Ginoo, ilang
gi-eksamin ang ilang kaugalingong mga kinabuhi sa pagtan-aw kon sa unsa
nga paagi kini magamit ngadto kanila.

Si Presidente Uchtdorf miingon sa mosunod mahitungod niini nga istorya:

“Ang mga disipulo wala magduda sa kamatuoran sa unsay [Jesus] gisulti. Ni sila
milingi sa palibut, mitudlo sa lain, ug nangutana, ‘Siya ba?’ …

“Naghunahuna ako kon unsa kahay buhaton sa matag usa kanato kon kita ang
gipangutana niana nga pangutana sa Manluluwas. Motan-aw kaha kita sa
naglibut kanato ug moingon sa atong mga kasingkasing, ‘Si Brother Johnson
siguro iyang gipasabut. Dugay na akong nagduda niya,’ o ‘Maayo kay ania dinhi

si Brother Brown. Kinahanglan gayud siya nga makadungog niini nga mensahe’? O kita kaha,
sama niadtong mga disipulo sa karaan, motan-aw sa kaugalingon ug mangutana nianang
lawom nga pangutana: ‘Ako ba?’” (“Ako ba, Ginoo” 56).

Natintal ka na ba sukad sa pagbale-wala sa mga pulong sa Ginoo ug nagtuo nga
kini alang sa laing tawo? Basaha ang mosunod nga pahayag, mangita sa unsay
gidapit ni Presidente Uchtdorf kanato nga buhaton kon atong madungog ang mga
pulong sa Ginoo:
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“Niining yano nga mga pulong, ‘Ako ba, Ginoo’ anaa ang sinugdanan sa kaalam ug ang dalan sa
personal nga pagkakabig ug mahangturong 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 sa Ginoo moingon ‘Oo, akong anak, adunay mga butang nga
kinahanglan nimong ayohon, butang nga Ako makatabang kanimo nga mabuntog,’ ako
nag-ampo nga atong dawaton kini nga tubag, mapainubsanong moangkon sa atong mga sala ug
mga kasaypanan, ug dayon mag-usab sa atong binuhatan pinaagi nga mag mas minaayo” (“Ako
ba, Ginoo?” 56, 58).

1. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat mahitungod sa usa
ka higayon nga ikaw napanalanginan pinaagi sa paggamit sa mga

pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Dayon pagsulat og piho nga tumong
kalabut sa unsay imong buhaton nga mas mamaayo ang pag-eksamin sa imong
kaugalingong kinabuhi sa panahon nga ikaw makadungog o makabasa og mga
pulong sa Ginoo.

Basaha ang Mateo 26:23–25, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto sa
pangutana sa mga Apostoles. Human dayon giila ni Jesus si Judas nga maoy
mobudhi Kaniya, mibiya si Judas (tan-awa sa Juan 13:30).

Mateo 26:26–30
Gipasiugda ni Jesukristo ang sakrament sa panahon sa Pagpalabay
Human mikaon ang Manluluwas sa pagkaon sa Pagpalabay uban sa Iyang mga
Apostoles, gipasiugda Niya ang ordinansa sa sakrament.

Pamalandungi ang imong mga tubag sa
mosunod nga mga pangutana: Sa
imong katapusang pag-ambit sa
sacrament, unsay imong gibuhat? Unsa
imong gihunahuna? Unsay
imong gibati?

Basaha ang Mateo 26:26–29, nga
mangita sa unsay gibuhat sa Ginoo sa
pan ug sa mga sulod sa kopa.

Pinaagi niini nga mga bersikulo atong
nakat-unan nga ang mga simbolo sa sakrament nagrepresentar sa lawas ug
dugo ni Jesukristo, nga Iyang gisakripisyo alang kanato.

Ang Hubad ni Joseph Smith naghatag og dugang nga panan-aw sa Mateo
26:26–28. Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, Mateo 26:22, 24–25 (diha sa Giya sa
mga Kasulatan).

Pangitaa ang dinasig nga mga kausaban nga gihimo. Sa unsa nga paagi kini
nagtabang kanato sa pagsabut og importante nga katuyoan sa sakrament?
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Pinaagi niining dinasig nga mga kausaban atong nakat-unan nga gipasiugda ni
Jesukristo ang sakrament alang kanato nga mahimundom Kaniya ug sa Iyang
Pag-ula alang sa atong mga sala.

Kon mahimo, tan-awa ang video “Always Remember Him” (5:28) aron sa
pagsabot pa sa katuyoan ug sa importansya sa sakrament. Niini nga video si

Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagpasabut
nga ang katuyoan sa sakrament mao ang paghinumdom ni Jesukristo ug sa Iyang
maulaon nga sakripisyo. Kini nga video anaa sa LDS.org.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsa nga paagi nga ang pagpaninguha og hinumdom sa Manluluwas ug
sa Iyang Pag-ula nakaapekto sa imong mga pagbati ug mga kasinatian
samtang nag-ambit sa sakrament?

b. Unsa ang pipila ka mga butang nga makapalinga kanato sa panahon sa
pagpahigayon sa sakrament?

c. Sa unsang paagi nga ang paglikay niini nga mga palinga sa panahon sa
serbisyo sa sakrament nagtabang kanato sa pagbaton og mas
espirituhanong kasinatian?

d. Unsa ang pipila ka mga butang nga imong mahimo nga makatabang
kanimo nga makatutok ngadto sa Manluluwas ug sa kahulugan niini nga
ordinansa sa panahon sa serbisyo sa sakrament ug mahinumdom Kaniya sa
tibuok semana?

Sumala sa Mateo 26:27–28, unsay gitugot sa pagpaagas sa dugo ni Kristo nga
madawat nato samtang kita nag-ambit sa sakrament?

Ang pagkaon lamang sa pan ug pag-inom sa tubig sa panahon sa sakrament dili
kalit nga makapahimo kanato sa pagdawat og kapasayloan sa atong mga sala.
Kinahanglan gayud nga kita mogamit og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo,
maghinulsol, ug moambit sa sakrament uban ang tinuod nga katuyoan pinaagi sa
paghinumdom Kaniya kanunay ug maninguha sa pagsunod sa Iyang mga sugo.
Pinaagi sa takus nga pag-ambit sa sakrament, atong gibag-o ang atong mga
pakigsaad sa bunyag.

Ikonsiderar ang pagsulat sa mosunod nga baruganan diha sa margin sa imong mga
kasulatan: Kon kita maghinulsol ug moambit sa sakrament uban ang tinuod
nga katuyoan, makadawat kita og kapasayloan sa atong mga sala.

3. Diha sa imong scripture study journal, isulat kon unsaon nimo
paggamit ang mga kamatuoran kalabut sa sakrament nga imong

nailhan dinhi sa Mateo 26:26–30.

Basaha pag-usab ang Mateo 26:29, nga mangita kon kanus-a ang Manluluwas
miingon nga Siya sunod moambit sa sakrament.

“Ingon nga na-rekord diha sa Mateo 26:29, ang Manluluwas misulti sa Iyang mga disipulo nga
Siya dili na moinom pag-usab sa bunga sa parras hangtud Siya moinom niini uban kanila didto
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sa gingharian sa Iyang Amahan. Busa, ang sakrament wala lamang magsimbolo sa Pag-ula sa
Manluluwas apan usab nagpaabut sa panahon nga Siya mobalik nganhi sa yuta diha sa himaya
(tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 11:26).

“Sa ulahing mga adlaw, gipadayag sa Ginoo ngadto ni Joseph Smith ang detalye sa umaabut
nga okasyon nga Siya moinom sa bunga sa parras dinhi sa yuta. Ingon nga na-rekord diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 27, mipadayag ang Ginoo nga Siya moambit sa sakrament pag-usab
dinhi sa yuta uban sa Iyang mga sumusunod, lakip ang daghang karaang mga propeta, sama ni
Moroni, Elias, Juan Bautista, Elijah, Abraham, Isaac, Jacob, Jose kinsa gibligya ngadto sa Ehipto,
Pedro, Santiago ug, Juan, ‘ug usab uban ni Miguel, o Adan, ang amahan sa tanan’ (tan-awa sa
D&P 27:4–14). Ang mga sumusunod sa Ginoo naglakip sa ‘tanan kinsa ang akong Amahan
mihatag kanako pinaagi sa kalibutan’ (D&P 27:14). Kini nagpasabut nga kon kita magpabilin nga
tinuod ug matinud-anon ngadto sa mga pakigsaad nga atong gihimo ug molahutay ngadto sa
katapusan, kita mahimong usa niadtong kinsa moambit sa mga simbolo sa sakrament uban sa
Manluluwas niining umaabut nga panahon” (New Testament Student Manual, 83–84).

4. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 26:1–30 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 7: DAY 1

Mateo 26:31–75
Pasiuna
Didto sa Tanaman sa Getsemani gisugdan ni Jesukristo ang pagdala diha sa Iyang
kaugalingon sa mga sala sa tanang katawhan isip kabahin sa Iyang Pag-ula.
Gibudhian ni Judas si Jesus ngadto sa mga lider nga Judeo. Dayon si Jesus gitaral
nga dili pinasubay sa balaod sa atubangan ni Caifas, ang labawng sacerdote, diin
bakak nga mga pasangil gipahamtang batok Kaniya. Atol niini nga higayon gilimod
og tulo ka higayon ni Pedro nga nakaila sa Manluluwas ngadto niadtong nakaila
kaniya isip usa sa mga disipulo ni Kristo.

Mateo 26:31-46
Si Jesukristo nag-antus didto sa
Tanaman sa Getsemani
Ikonsiderar ang mosunod nga mga
sitwasyon: Sukad sa iyang pagkabata,
ang usa ka batan-ong lalaki gitudloan
nga kini usa ka priesthood nga
responsibilidad ang pagserbisyo og
full-time nga misyon. Isip usa ka
tin-edyer, gibati niya nga kinahanglan
siyang moserbisyo og misyon, apan
nanlimbasog siya sa pagpasalig nga
moadto. Mas interesado siya sa ubang
mga oportunidad ug naguol nga ang
misyon mopugong kaniya sa pagbaton
niadto nga mga kasinatian.

Sa unsa nga laing mga sitwasyon kaha
nga ang mga tinguha sa mga batan-ong lalaki og babaye lahi gikan sa unsay gusto
sa Langitnong Amahan nga ilang buhaton?

Pamalandungi ang mga panahon nga tingali imong nakita kini nga lisud ang sa
imong kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa Langitnong Amahan. Samtang imong
padayunon ang pagtuon sa Mateo 26, pangita sa mga baruganan nga makatabang
kanimo kon ikaw nanlimbasog sa pagbuhat unsay gihangyo sa Langitnong
Amahan kanimo.

Hinumdumi nga ang Mateo 26:1–30 nagsulti mahitungod sa panahon nga ang
Ginoo mikaon sa bangkete sa Pagpalabay uban sa Iyang mga Apostoles ug
gipasiugda ang sakrament. Basaha ang Mateo 26:31–35, nga mangita sa unsay
gipanagna ni Jesukristo nga mahitabo sa Iyang mga Apostoles.

Niining kinatibuk-ang kahulugan, ang pulong managpanibog nagpasabut nga
mopalayo o mobiya o mosalikway.

Tan-awa kon giunsa ni Pedro ug sa ubang mga Apostoles pagtubag sa unsay gisulti
sa Manluluwas.
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Basaha ang Mateo 26:36–38, nga mangita kon diin si Jesus ug ang mga Apostoles
miadto human sa bangkete sa Pagpalabay.

Tan-awa ang mga litrato sa Bukid sa Oliba ug ang Tanaman sa Getsemani diha sa
Bible Photographs, nu. 11 ug nu. 12. Ang Getsemani usa ka tanaman sa mga kahoy
nga oliba nga nahimutang diha o duol sa Bukid sa Oliba, sa gawas lang gyud sa
mga paril sa Jerusalem. “Ang pulong nga getsemani nagpasabut og ‘pug-anan sa
oliba’” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Getsemani,” scriptures.lds.org).

Markahi ang mga pulong diha sa Mateo 26:36–38 nga naghulagway unsay gibati ni
Jesus samtang Siya misulod sa Getsemani.

Basaha ang Mateo 26:39, nga mangita sa unsay gibuhat ni Jesus human makalakaw
sa “unahan og diyutay” ngadto sa tanaman.

Ang kopa nga gipasabut sa Manluluwas usa ka pulong nga may simbolo alang sa
kapait sa pag-antus nga Iyang gisinati isip kabahin sa Pag-ula. Sa Getsemani,
gisugdan ni Jesus ang pagdala diha sa Iyang kaugalingon sa mga sala ug pag-antus
sa tanang katawhan isip kabahin sa Iyang dakong maulaong sakripisyo.

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut unsay gipangayo ni Jesus sa Amahan sa dihang Siya mihangyo nga
isaylo ang kopa gikan Kaniya: “Ang Ginoo miingon, sa tinuod, ‘Kon adunay lain
nga daIan, mas molakaw ako diha. Kon adunay laing agianan—bisan unsa nga
agianan—malipayon akong modawat niana.’ … Apan sa katapusan, ang kopa
wala isaylo” (“Teaching, Preaching, Healing,” Ensign, Ene. 2003, 41).

Mahimo nimong markahan ang mga pulong “ngani dili sumala sa akong pagbuot
kon dili sa imo” (Mateo 26:39; tan-awa usab sa D&P 19:19).

Bisan tuod og Siya mihangyo og lain nga paagi sa pagtuman sa mga katuyon sa
Amahan, si Jesukristo mipaubos sa Iyang kabubut-on ngadto sa kabubut-on
sa Amahan sa pagtuman sa Pag-ula.

Pamalandungi kon unsa ang atong makat-unan mahitungod ni Jesus gumikan sa
Iyang pagkaandam nga magpaubos ngadto sa kabubut-on sa Langitnong Amahan
bisan tuod og kini nagpasabut nga Siya molahutay og grabe nga pag-antus ug sa
dili madugay nga kamatayon.

Kompletuha ang mosunod nga pahayag pinasikad sa unsay imong nakat-unan
gikan sa Mateo 26:39: Kita nagsunod sa ehemplo ni Jesukristo kon kita
____________________.

1. Ribyuha ang mga sitwasyon nga imong gilista diha sa sinugdanan
niini nga leksyon. Dayon tubaga ang mosunod nga pangutana diha

sa imong scripture study journal: Sa unsa nga paagi nga ang ehemplo sa
Manluluwas naglig-on kanato niini nga mga sitwasyon?

2. Paghunahuna og mga higayon nga ang imong mga tinguha nalahi
gikan sa kabubut-on sa Langitnong Amahan apan sa katapusan

imong gipili ang pagsunod sa Iyang kabubut-on. Pagsulat mahitungod sa usa sa
imong mga kasinatian diha sa imong scripture journal kon kini dili kaayo
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personal, ug ipasabut nganong mihimo ka niana nga pagpili ug unsay imong
gibati mahitungod niini.

Pag-ila og usa ka piho nga paagi nga ikaw mosunod sa ehemplo ni Jesukristo
pinaagi sa pagpaubos sa imong kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa Langitnong
Amahan. Ikonsiderar ang paghimo og tumong sa paglihok sa unsay imong nailhan.

Ribyuha ang Mateo 26:37–38, nga mangita sa mga panudlo sa Manluluwas ngadto
ni Pedro, Santiago ug Juan didto sa Getsemani.

Ang panudlo nga “pagtukaw kamo uban kanako” diha sa bersikulo 38 nagpasabut
nga magmata, mag-alisto, o magmabinantayon. Aron mas makasabut kon
nganong ang mga disipulo nanginahanglan sa panudlo sa Manluluwas sa
pagtukaw uban Kaniya, timan-i nga ang Hubad ni Joseph Smith nagdugang og
pagpasabut nga sa dihang ang mga disipulo miadto sa tanaman, sila “misugod sa
hilabihan nga pagkahibulong, ug paglibug kaayo, ug sa pagmulo diha sa ilang mga
kasingkasing, natingala kon kini ba ang Mesiyas” (Hubad ni Joseph Smith, Marcos
14:36 [sa Giya ngadto sa mga Kasulatan]). Pinaagi sa pagtudlo sa mga disipulo sa
pagtukaw uban Kaniya, mipahimangno si Jesus kanila sa pagmabinantayon tungod
kay ang ilang hugot nga pagtuo pagasulayan.

Basaha ang Mateo 26:40, nga mangita sa unsay nadiskobrehan ni Jesus nga gibuhat
ni “Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo [Santiago ug Juan]” (Mateo 26:37)
samtang Siya nag-ampo.

Ang Hubad ni Joseph Smith sa Lucas
22:45 nagpakita nga sila natulog,
“tungod sa kasubo.”

Basaha ang Mateo 26:41, nga mangita
sa unsay gisugo ni Jesukristo nga ilang
buhaton.

Ang mosunod maoy usa ka baruganan
nga atong makat-unan gikan sa mga
gitudlo sa Manluluwas ngadto niini nga
mga Apostoles: Kon kita magbantay
ug mag-ampo kanunay, makabaton kita og kalig-on sa pagbatok sa tintasyon.

Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa mga pulong “matinguhaon ang
espiritu, apan maluya ang lawas” (Mateo 26:41)?

Usa ka kahulugan mahimo nga ang mga disipulo gusto nga mosunod sa
Manluluwas, apan gitugutan nila ang ilang pisikal nga tinguha sa pagkatulog sa
pagbuntog sa espirituhanon nga tinguha sa pagtukaw ug sa pag-ampo.
Pamalandungi kon sa unsa nga paagi kini nga mga pulong mahimong makatabang
kanato sa pagbatok sa tintasyon.
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Human kutloa ang Mateo 26:41, si Presidente Henry B. Eyring sa Unang
Kapangulohan miingon: “Ang pahimangno [sa Manluluwas] ngadto ni Pedro
alang usab kanato. Ang lobo kinsa mopatay sa karnero siguradong
mokunis-kunis sa magbalantay sa karnero. Busa kita kinahanglan gayud nga
magbantay sa atong mga kaugalingon ingon man sa uban” (“Watch with Me,”
Ensign, Mayo 2001, 39).

Hinumdumi nga ang “pagtukaw ” nagpasabut nga magmata, mag-alisto, o
magmabinantayon. Paghunahuna mahitungod sa unsang paagi ang espirituhanong
pagtukaw ug pag-ampo makatabang kanato sa pagbuntog sa atong mga kahuyang
ug sa pagbatok sa tintasyon.

Pamalandungi kon ikaw sukad nahulog ba sa tintasyon tungod kay wala ka
mag-ampo ug magmabinantayon. Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi kana nga
pagpili nakaapekto kanimo. Sunod, pamalandungi ang mga higayon nga ikaw
nakigbatok og tintasyon pinaagi sa pag-ampo ug sa pagkamabinantayon. Unsa ang
nakatabang kanimo nga magmakanunayon sa espirituhanong pagbantay ug
pag-ampo?

Sa laing piraso nga papel o kard, isulat ang usa ka butang nga imong buhaton nga
mas magbantay ug mag-ampo sa kanunay. Ikonsiderar ang pagdala niini nga papel
uban kanimo aron sa pagpahinumdom kanimo sa imong tumong.

Timan-i nga ang Mateo 26:42–46 nagrekord nga si Jesus katulo mag-ampo diha sa
Tanaman sa Getsemani. Sa matag higayon Iyang gipahayag ang Iyang pagkaandam
sa pagsunod sa kabubut-on sa Iyang Amahan.

Mateo 26:47–75
Gidakop ug gitaral si Jesukristo diha sa atubangan ni Caifas
Ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba nagkunsabo sa pagpatay ni
Jesukristo. Ang ilang dautan nga plano naglakip sa pagsoborno ni Judas, paghatag
og bakakon nga mga saksi, pagbiaybiay, ug gani sa pagdagmal kang Jesus. Ang
Manluluwas napugos sa pag-atubang sa duha ka pormal nga mga pagtaral: Ang
una usa ka Judeo nga pagtaral diha sa atubangan sa Sanhedrin sa Jerusalem—usa
ka katiguman sa 71 ka mga miyembro, lakip sa mga Levite, mga sacerdote nga
punoan, mga escriba, mga Pariseo, mga Saduceo, ug kadtong uban nga gamhanan
sa politika, ang tanan gidumala sa labawng sacerdote, kinsa mao si Caifas niana
nga panahon. Ang ikaduha usa ka Romano nga pagtaral diha sa atubangan ni
Pilato. Sa Judeo nga pagtaral si Jesus giakusar og panamastamas (pagbiaybiay,
pagyubit, o pagtunglo sa Dios) (tan-awa sa Mateo 26:64–65). Tungod kay ang
pagpanamastamas usa ka hilisgutan sa Judeo ug walay kalabutan ngadto sa mga
Romano, ang mga lider nga Judeo miusab sa pasangil ngadto sa pagbudhi sa nasud
sa dihang gidala nila si Jesus ngadto ni Pilato. Ang mga lider sa Judeo misulay sa
paghaylo sa mga Romano nga si Jesus naninguha sa paghimo sa Iyang
Kaugalingon isip usa ka hari, naglaum nga ang mga Romano mopatay Kaniya isip
usa ka traydor ngadto ni Cesar. Bisan pa niana, sa panahon sa Romanong pagtaral
si Pilato wala makakita og sala ni Jesus. Apan, sa katapusan mihatag og awtoridad
si Pilato sa pagpatay ni Jesus aron sa paghilom sa mga lider nga Judeo.

UNIT 7,  DAY 1

158



Basaha ang mosunod nga pahayag ni Gerald N. Lund, nga sa kadugayan nasakop sa Seventy:
“Hunahunaa [si Jesukristo,] ang Tawo kansang gahum, kansang kahayag, kansang himaya
naghupot sa kalibutan sa kahapsay, ang Tawo kinsa namulong ug ang mga solar system, mga
galaxy, ug mga bitoon nahimo—nagbarug sa atubangan sa dautang mga tawo ug gihukman nila
isip usa ka tawo nga walay katakus o bili!” (“Knowest Thou the Condescension of God?” diha sa
Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van Orden and
Brent L. Top [1992], 86).

Bisan tuod si Jesukristo adunay gahum sa paglaglag sa mga tawo kinsa mibunal ug
miluwa Kaniya, Iyang giantus ug gilahutay kini sa kinabubut-on. Ang mga lider ug
mga sundalo nga Romano wala makaamgo sa walay kinutubang gahum nga
magamit unta ni Jesus kon kini kabubut-on pa sa Amahan nga Iyang buhaton kini.

Siksika ang Mateo 26:47–68, nga mangita sa giunsa ni Jesukristo sa pagpadayon sa
paggamit og pagpugong ug sa pagpaubos ngadto sa kabubut-on sa Iyang Amahan
bisan og siya gidagmalan ug gihukman sa dautang mga tawo (tan-awa usab sa
1 Nephi 19:9). Mahimo nimong markahan ang unsay imong nakit-an.

3. Diha sa imong scripture study journal, isulat unsa ang tataw diha
kanimo mahitungod sa determinasyon sa Manluluwas sa pagbuhat

sa kabubut-on sa Langitnong Amahan sa walay pagsapayan sa mga
panghitabo. Isulat usab unsaon nimo nga makasunod sa ehemplo sa
Manluluwas sa pagkamasulundon.

Diha sa Mateo 26:56, timan-i nga ang panagna sa Manluluwas nga ang mga
Apostoles motalikod Kaniya natuman. Hinoon, kini nga pagbiya
temporaryo lamang.

Ang Mateo 26:69–75 nagrekord nga samtang si Jesus gitaral human sa Iyang
pagdakop, milimud si Pedro og katulo nga nakaila Kaniya. (Pahinumdom: Ang
paglimud ni Pedro mas mahisgutan pa og maayo diha sa leksyon sa Lucas 22.)

4. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 26:31-75 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 7: DAY 2

Mateo 27–28
Pasiuna
Isip kabahin sa kunsabo sa pagpatay ni Jesukristo, ang mga lider nga Judeo midala
Kaniya ngadto ni Pontio Pilato, ang gobernador nga Romano. Gitugyan ni Pilato si
Jesus aron pagabunalan ug ilansang sa krus. Mitugyan si Jesus ngadto sa pag-antus
ug sa kamatayon aron pagtuman sa kabubut-on sa Iyang Amahan.

Mateo 27:1–25
Gihatud si Jesus ngadto ni Pilato ug gihukman nga ilansang sa krus
Kon ikaw mahimong usa ka saksi og usa ka hitabo sa kasulatan, hain nga hitabo
ang imong pilion? Ngano? ____________________

Sa panahon niini nga leksyon imong tun-an ang usa sa pinakamahinungdanon nga
mga panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Samtang ikaw magtuon, hunahunaa
nga saksi ka sa unsay nahitabo.

Diha sa Mateo 26 atong mabasa nga si Jesus gidakop ug dili makiangayon nga
gitaral ug gihukman sa mga lider sa Judeo. Ubos sa pamalaod nga Romano, ang
mga Judeo walay gahum sa pagpatay og usa ka tawo. Busa, ang mga lider nga
Judeo naninguha sa pagpangita og sala ubos sa balaod nga Romano nga si Jesus
mapahamtangan og kamatayon.

Diha sa Mateo 27:1–10 atong nahibaloan nga ang mga lider nga Judeo midala ni
Jesus ngadto ni Pontio Pilato, ang gobernador nga Romano sa Judea. Sa dihang
nakita kini ni Judas, gimahayan niya ang iyang pagpili sa pagbudhi ni Jesus,
naninguha sa pag-uli sa salapi nga iyang nadawat gikan sa mga lider nga Judeo, ug
dayon nagpakamatay. Ang Hubad ni Joseph Smith nagklaro nga si Judas “nagbitay
sa iyang kaugalingon sa usa ka kahoy. Ug diha-diha siya nabitay, ug ang iyang mga
ginhawaan milugwa, ug siya namatay” (Hubad ni Joseph Smith, Mateo 27:6 [diha
sa Giya ngadto sa mga Kasulatan]).

Tungod kay ang mga piraso nga pilak mao ang “bili sa dugo” (Mateo 27:6) ug busa
dili matarung ang pagbutang diha sa panudlanan, gigamit sa mga lider nga Judeo
ang salapi sa pagpalit sa yuta sa magkokolon, diin ang mga dumuduong (o mga
langyaw) ilubong. Mihisgot si Mateo niini nga hitabo isip usa ka katumanan sa
panagna (tan-awa sa Zacarias11:12–13).

Tungod sa pamugos gikan sa mga Judeo ug sa kahadlok nga dili mapugngan ang
mga tawo, gitugyan ni Pilato si Jesus aron ilansang sa krus (tan-awa sa Mateo
27:11–26). (Ikaw adunay higayon sa pagtuon niini nga mga hitabo nga mas
detalyado diha sa leksyon sa Juan 18–19.)
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Mateo 27:26-50
Si Jesus gihampak, gibiaybiay, ug gilansang sa krus
Sa wala pa ipadala si Jesus aron
ilansang sa krus, gipahampak Siya ni
Pilato (tan-awa sa Mateo 27:26). Ang
paghampak nagpasabut nga latuson og
balik-balik sa usa ka latigo nga adunay
mga butang sama sa mahait nga mga
bato o piraso sa bukog nga gilala
ngadto sa daghang mga lubid. Kini nga
matang sa kastigo sa kasagaran
gipahamtang alang niadtong kinsa mga
ulipon, samtang ang mga tawo nga may
harianong dugo o gawasnong tawo sa
Roma og mga batuta. Daghang mga
tawo nga wala mabuhi nga gihampak
tungod sa grabeng mga samad sa lawas
nga nadawat.

Basaha ang Mateo 27:27–32, nga
mangita sa unsay gibuhat sa Romanong
sundalo ngadto ni Jesus.

Ngano sa imong hunahuna ang mga sundalo nangita og laing tawo nga mopas-an
sa krus ni Jesus.

1. Hunahunaa nga ikaw mao si Simon nga taga Cirene. Unsa kaha
ang imong mahunahuna o bation kon ikaw usa sa pundok sa

katawhan ug gipugos sa pagpas-an sa krus ni Jesus? Isulat ang imong tubag
diha sa imong scripture study journal.

Ang Mateo 27:33 nagrekord nga si Jesus gidala ngadto sa “usa ka dapit nga
ginganlan og Golgota, nga sa ato pa, dapit sa kalabera.”

Gitudlo ni Elder James E. Talmage sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
ang mosunod mahitungod sa ngalan sa dapit: “Ang ngalan tingali gigamit
kalabut sa mga dagway sa dapit, susama kon maghisgot kita og tumoy sa
bungtod; o, kon ang luna mao ang kasagarang dapit sa pagpatay, kini tingali
gitawag og mao sa pagpahayag og kamatayon, sama lamang nga atong gitawag
ang kalabera og ulo sa kamatayon” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 667).

Ang Mateo 27:34–45 nagrekord nga midumili si Jesus sa pag-inom sa kasagarang
itanyag ngadto niadtong kinsa gilansang sa krus aron sa pagpabanhod sa sakit.
Ang ubang mga tawo nga nanan-aw sa Paglansang sa Krus mitinguha sa
pagbiaybiay ug pagtintal ni Jesus.

Basaha ang Mateo 27:46, nga mangita sa unsay gisulti ni Jesukristo samtang diha sa
krus. Mahimo nimong markahan ang unsay imong nakit-an.
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Aron mas makasabut unsay nahitabo niini nga higayon, basaha ang mosunod nga
pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Mabinantayon kaayo akong mamulong, gani sa ligdong nga pagtahud, sa unsa
kaha unta ang labing malisud nga higayon sa tanan niining pag-inusara nga
panaw ngadto sa Pag-ula. Mamulong ako niadtong katapusan nga mga higayon
diin si Jesus tingali andam sa intelektwal ug pisikal nga paagi apan diin wala
Niya sa emosyonal ug sa espiritwal nga paagi hingpit nga nalantaw —kanang
hinapos nga pag-ubos ngadto sa makapawagtang og umoy nga walay paglaum

sa balaang pagbiya sa dihang mituaw Siya sa katapusang pag-inusara, ‘Dios ko, Dios ko,
nganong gitalikdan mo ako?’ [Mateo 27:46; emphasis gidugang ]. …

“Uban sa tanang lig-on nga pagtuo sa akong kalag mopamatuod ako nga … ang usa ka hingpit
nga Amahan wala motalikod sa Iyang Anak nianang taknaa. Sa pagkatinuod, personal ko kini
nga tinuohan nga diha 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, sa suporta sa Iyang personal nga presensya” (“Walay Bisan Usa
nga Nakig-uban Kaniya,” Ensign o Liahona, Mayo 2009, 87–88).

Ngano sa imong hunahuna gikuha sa Langitnong Amahan ang Iyang Espiritu
gikan ni Jesus niini nga higayon?

Padayona pagbasa ang pahayag ni Elder Holland, ug markahi unsay iyang gisulti nga nagpasabut
nganong gisinati ni Jesukristo ang pagbiya sa Espiritu: “Kini gikinahanglan, sa tinuod kini sentro
sa kahulugan sa Pag-ula, nga kining hingpit nga Anak kinsa wala gayud sukad makasulti og
ngil-ad ni makabuhat og sayop o nakahikap og dili limpyo nga butang kinahanglan nga
makahibalo kon sa unsa nga paagi ang uban sa katawhan—kita, tanan kita—mobati kon kita
makahimo og mga sala. Aron ang Iyang Pag-ula walay kinutuban ug mahangturon, kinahanglan
nga Siya mobati unsa kini sama nga mamatay dili lamang sa pisikal apan sa espiritwal, aron
mobati unsa kini sama nga biyaan sa balaang Espiritu, nagbiya sa usa ka tawo nga mibati sa
bug-os, sa kaalaot, sa kawalay paglaum nga pag-inusara” (“Walay Bisan Usa nga Nakig-uban
Kaniya,” 88).

Gikan sa Mateo 27:46 ug sa pahayag ni Elder Holland, atong nakat-unan nga isip
kabahin sa Pag-ula, gibati ni Jesukristo ang pagbiya sa Espiritu sa
Langitnong Amahan.

Kon kita makasala atong masinati ang espiritwal nga kamatayon—ang pagbiya sa
Espiritu sa Langitnong Amahan. Tungod kay gisinati ni Jesukristo ang espiritwal
nga kamatayon didto sa krus, Siya makatabang kanato kon kita mahimulag sa
Espiritu sa Langitnong Amahan tungod sa atong dili maayo nga mga pagpili.
Makatabang usab Siya kanato kon kita mobati og pag-inusara.

Basaha ang Mateo 27:50. Ang Hunad ni Joseph Smith nag-ingon, “si Jesus, sa
dihang miusab pagtuwaw sa makusog nga tingog, nag-ingon, Amahan, natapos na,
natuman na ang imong pagbuot, mitugyan sa iyang espiritu” (Hubad ni Joseph
Smith, Matthew 27:54 [sa Giya ngadto sa mga Kasulatan ]).
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Sumala sa Hubad ni Joseph Smith niini nga bersikulo, nag-antus si Jesukristo sa
pagtuman sa kabubut-on sa Langitnong Amahan.

Sa imong pagtuon sa Mateo 26 sa miaging leksyon, imong nakat-unan ang
mahitungod sa pag-antus sa Manluluwas didto sa Getsemani ug ang Iyang
pagkaandam sa pagpaubos sa Iyang kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa
Amahan. Mahimong imong isulat ang Mateo 26:39 isip cross-reference diha sa
imong mga kasulatan sunod sa Mateo 27:50 sa pagtabang kanimo og hinumdom
nga gibuhat ni Jesus unsay Iyang gisaad nga buhaton.

Basaha ang Mateo 27:51, nga mangita sa unsay nahitabo sa templo sa dihang
namatay si Jesus.

Sa panahon ni Jesus, ang templo may
duha ka lawak—ang balaan nga dapit
ug ang Balaan sa mga Balaan. Kining
duha ka lawak giuwang og tabil, o
kurtina. “Ang Balaan sa mga Balaan
mao ang labing sagrado nga lawak sa
karaang templo; kini nagsimbolo sa
presensya sa Dios. Kausa sa usa ka tuig,
sa Adlaw sa Pag-ula, ang labawng
sacerdote moagi lahus sa tabil sa
templo ug mosulod ngadto sa Balaan sa
mga Balaan, diin iyang gisablig ang
dugo nga halad sa sala aron sa pag-ula
niana nga mga sala sa tanang
kongregasyon sa Israel (tan-awa sa
Levitico 16). Sa dihang ang tabil sa
templo “nagilis sa duha ka bahin”
(nagisi og duha) sa pagkamatay ni
Jesukristo (Mateo 27:51), kini usa ka
mahinuklugong simbolo nga ang
Manluluwas, ang Labing Labaw nga
Sacerdote, miagi lahus sa tabil sa
kamatayon ug sa dili madugay mosulod
ngadto sa presensya sa Dios [ang
Amahan]” (New Testament Student
Manual [Manwal sa Church Educational System, 2014], 94).

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
mahitungod sa unsay kahulugan sa nagisi nga tabil sa templo: “Si Kristo karon
gihalad nga sakripisyo; ang balaod natuman; ang dispensasyon ni Moises
milabay na; ang kahingpitan sa ebanghelyo miabut uban sa tanan niini nga
kahayag ug gahum; ug busa—sa pagpahinuklog, sa paagi nga ang tanang ka
Judeohan moila nga ang gingharian gikuha na gikan kanila ug gihatag ngadto sa

uban—ang Dios migisi sa tabil sa templo ‘gikan sa ibabaw ngadto sa ubos.’ Ang Balaan sa mga
Balaan sa karon abli ngadto sa tanan, ug ang tanan, pinaagi sa maulaong dugo sa Kordero,
makasulod na karon ngadto sa labing taas ug labing sagrado sa tanang dapit, niana nga
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gingharian diin ang kinabuhing dayon makaplagan. … Ang mga ordinansa nga gipahigayon
pinaagi sa tabil sa karaang templo susama sa unsay pagabuhaton ni Kristo, diin iya karon nga
nabuhat na, ang tanang tawo makahimo sa pag-agi lahos sa tabil ngadto sa presensya sa Ginoo
aron makapanunod sa hingpit nga kahimayaan” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:830; italics gidugang).

Gikan sa pagkagisi sa tabil sa templo sa pagkamatay ni Kristo, atong nakat-unan
nga tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, kitang tanan makasulod ngadto sa
presensya sa Dios kon kita maghinulsol ug mosunod sa atong mga
pakigsaad.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsa nga paagi nga ang Pag-ula ni Jesukristo makahimo niini nga posible
alang kanato sa pagbalik ngadto sa presensya sa Dios?

b. Unsay kinahanglan gayud natong buhaton aron mahimong takus sa
pagpuyo uban sa Langitnong Amahan sa hangtud?

Ang Mateo 27:52–66 naghatag og mas daghan nga impormasyon mahitungod sa
unsay nahitabo human sa kamatayon ni Jesus. Timan-i nga si Mateo mirekord nga
kini “tapos [sa kang Jesus] nga pagkabanhaw” (Mateo 27:53; italics gidugang) nga
daghang matarung nga mga tawo kinsa namatay na nabanhaw usab ug mipakita
ngadto sa daghang mga tawo sa Jerusalem (tan-awa usab D&P 133:54–56).

Human mamatay si Jesus, si Jose nga taga-Arimatea, usa ka dato nga disipulo,
“gipangayo [gihangyo] ang lawas ni Jesus” (Mateo 27:58; tan-awa usab Juan 19:39).
Ang lawas sa Manluluwas giputos sa usa ka limpyo nga panapton ug gibutang sa
lubnganan nga gipanag-iya ni Jose nga taga-Arimatea, ug ang agianan gialihan og
usa ka dako nga bato. Sa pag-aghat sa pipila ka mga sacerdote nga punoan ug mga
Pariseo, misugo si Pilato nga mga gwardiya ibutang sa pagbantay sa lubong, ug ang
bato itak-op. Sumala sa Mateo 27:63–64, ngano nga ang mga sacerdote nga
punoan ug ang mga Pariseo mitinguha niini?

Mateo 28
Nabanhaw si Jesukristo ug nagpakita ngadto sa daghan
Sumala sa Mateo 28:1–5, sayo sa unang adlaw sa semana, o Dominggo, si Maria
Magdalena ug lain nga babaye nga ginganlan og Maria miadto sa lubnganan. Ang
Joseph Smith Translation, sa Mateo 28:2 namahayag nga sila nakakita didto og
duha ka mga anghel.

Human sa Pagkabanhaw ni Jesukristo, ang mga miyembro sa Simbahan misunod
ug gipabilin nga balaan ang unang adlaw sa semana isip ang Igpapahulay nga
adlaw, ug sa kadugayan ang pagsunod sa ikapitong adlaw isip ang Igpapahulay
gihunong. Ang pag-usab sa pagsunod sa katapusang adlaw sa semana ngadto sa
unang adlaw sa semana dili sama ka importante sama sa konsepto ug baruganan
sa Igpapahulay.
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Basaha ang Mateo 28:6–7, nga mangita sa unsay gisulti sa mga anghel ngadto sa
mga babaye.

Sa Mateo 28:8–10, 16–18, atong mabasa nga ang mga babaye miadto sa pagsulti sa
mga disipulo unsa ang ilang nakit-a ug nadungog. Sa dalan, mipakita si Jesus
kanila, ug ang mga babaye “migakos sa iyang mga tiil ug ilang gisimba siya”
(Mateo 28:9). Wala madugay, sa dihang ang mga disipulo misunod sa mga pulong
sa mga babaye ug mibiyahe ngadto sa Galilea, ang Manluluwas mipakita usab
ngadto kanila. Aron mahibalo mahitungod sa uban nga mga pagpakita ni Jesus sa
wala pa ang Iyang Pagsaka sa Langit, tan-awa ang Panag-uyon sa mga Ebanghelyo.

Basaha ang Mateo 28:19–20, nga mangita sa unsay gisugo sa Manluluwas sa Iyang
mga Apostoles nga buhaton. (Ang Mateo 28:19–20 usa ka scripture mastery
passage. Mahimo nimong markahan kini nga mga bersikulo sa lahi nga paagi.)

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa sugo sa Manluluwas ngadto sa
Iyang mga Apostoles mao nga samtang kita nag-angkon og pagpamatuod, kita
adunay responsibilidad sa pagpamatuod Kaniya ngadto sa uban.

Scripture Mastery—Mateo 28:19–20
3. Kompletuha ang mosunod nga mga assignment diha sa imong

scripture study journal:

a. Paglista sa dili mominos og tulo ka paagi nga kita makapamatuod ni
Jesukristo ngadto sa uban. Dayon pagpili og usa sa mga paagi diha sa imong
lista, ug pagsulat og usa ka tumong kalabut sa unsaon nimo pagtinguha sa
papamatuod ni Jesukristo ngadto sa uban.

b. Tubaga ang mosunod nga pangutana: Nagkonsiderar sa unsay gisulti sa
Manluluwas diha sa Mateo 28:19–20, unsay imong mabuhat sa
pagpangandam sa pagserbisyo og misyon?

4. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karong adlawa sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mateo 27–28 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga akong gusto nga
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Marcos
Nganong Tun-an Kini nga Basahon?
Ang basahon ni Marcos nagsaysay sa pagpangalagad, kamatayon, ug Pagkabanhaw
ni Jesukristo diha sa usa ka paspas og dagan nga istorya nga kasagaran nagtutok
diha sa gamhanang mga buhat sa Manluluwas. Ang labing una niini mao ang
Pag-ula, diin si Marcos mihatag og gibug-aton isip sentro sa misyon ni Jesus nga
dugay nang gisaad nga Mesiyas. Pinaagi sa pagtuon sa istorya ni Marcos ug sa
pagpamatuod kon sa unsa nga paagi gituman sa Manluluwas ang Iyang maulaon
nga misyon, ikaw mahimong mas makabig ngadto sa ebanghelyo ug makakaplag
og kaisug sa pagsunod sa Manluluwas.

Kinsang Sinulat Kini nga Basahon?
Si Marcos (gitawag usab og Juan Marcos) mao ang tagsulat niini nga basahon.
Bisan tuod si Marcos dili apil sa orihinal nga mga tinun-an ni Jesukristo, sa
kaulahian nakabig siya ug nahimong usa ka luyo-luyo ni Apostol Pedro, ug
mahimong siya ang misulat sa iyang Ebanghelyo basi sa unsay iyang nakat-unan
gikan ni Pedro (tan-awa sa Bible Dictionary, “Marcos”).

Si Marcos ug ang iyang inahan, si Maria, mipuyo sa Jerusalem; ang ilang panimalay
maoy dapit nga pundokanan alang sa pipila sa nag-unang mga Kristiyano (tan-awa
sa Mga Buhat 12:12). Si Marcos mibiya sa Jerusalem aron sa pagtabang nilang
Barnabas ug Saul (Pablo) sa ilang unang panaw sa pagkamisyonaryo (tan-awa sa
Mga Buhat 12:25; 13:4–6, 42–48). Si Pablo sa kaulahian misulat nga si Marcos
kauban niya didto sa Roma (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 4:10; Filemon 1:24; siya
ang gipasabut isip si Marcos dinhi niini nga mga bersikulo) ug midayeg ni Marcos
isip usa ka kauban kinsa “mapuslan [kaniya] alang sa pagpangalagad” (2 Timothy
4:11). Siya ang gipasabut ni Pedro isip “Marcos nga akong anak” (1 Pedro 5:13),
nagsugyot sa kasuod sa ilang relasyon.

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala kita mahibalo sa tukma kon kanus-a ang Ebanghelyo ni Marcos gisulat.
Maingon og gisulat ni Marcos ang iyang Ebanghelyo didto sa Roma tali sa A.D. 64
ug A.D. 70, tingali sa wala madugay human si Apostol Pedro nag-antus sa
pagkamartir sa mga A.D. 64.

Ngadto Kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Ang Ebanghelyo ni Marcos naglangkob og mga detalye—sama sa gihubad sa
Aramaic nga mga kinutlo, mga panultihon nga Latin, ug mga pagpasabut sa Judeo
nga mga kustombre—nga ingon og gituyo alang sa mambabasa nga una mga
Romano ug mga tawo nga gikan sa ubang mga nasud nga hentil, ingon man usab
kadtong mga nakabig sa Kristiyanismo, labing malagmit sa Roma ug sa tibuok
Kagamhanang Romano. Daghan ang nagtuo nga si Marcos mahimong miuban
kang Pedro didto sa Roma atol sa panahon sa grabing mga pagsulay sa hugot nga
pagtuo sa daghang mga miyembro sa Simbahan sa mga dapit sa tibuok
Kagamhanang Romano.
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Ang ikatulong bahin sa Ebanghelyo ni Marcos nag-istorya og balik sa mga
pagtulun-an sa Manluluwas ug mga kasinatian sulod sa katapusang semana sa
Iyang kinabuhi. Si Marcos mihatag og pagsaksi nga ang pag-antus sa Anak sa Dios
sa katapusan nagmadaugon batok sa dautan, sala, ug kamatayon. Kini nga
pagpamatuod nagpasabut nga ang mga sumusunod sa Manluluwas dili
kinahanglang mahadlok; kon sila mag-atubang og pagpanggukod, mga pagsulay, o
gani kamatayon, sila nagsunod sa ilang Agalon. Sila makalahutay uban sa pagsalig,
nahibalo nga ang Ginoo motabang kanila ug nga ang tanan Niyang mga saad sa
katapusan matuman.

Unsa Ang Pipila nga Kalahian Niini nga Basahon?
Ang Ebanghelyo ni Marcos nagsugod sa kalit ug sa mahinuklugon nga paagi ug
nagpadayon nga paspas ang dagan, nag-istorya og balik sa mga panghitabo sa
daklit nga pagkasunod-sunod. Si Marcos kanunayng migamit sa mga pulong
dihadiha ug diha dayon, naghatag og epekto sa kapaspason ug aksyon.

Bisan tuod og kapin sa 90 porsyento sa sinulat diha sa Marcos makita usab diha sa
Mateo ug Lucas, ang istorya ni Marcos kanunay nga naglakip og dugang detalye
nga nagtabang kanato nga makapasalamat og hingpit sa kapuangod 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, gisaysay ni Marcos ang
tumang kadasig nga pagdawat sa Manluluwas gikan niadtong anaa sa Galilea ug sa
laing dapit sa sayong bahin sa Iyang pagpangalagad (tan-awa sa Marcos
1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9; 4:1). Si Marcos usab maampingong misaysay sa negatibong
tubag sa mga escriba ug mga Pariseo, kansang pagsupak daling misaka gikan sa
madudahon nga mga hunahuna (tan-awa sa Marcos 2:6–7) ngadto sa pagplano sa
pagdaut kang Jesus (tan-awa sa Marcos 3:6).

Lakip sa importanting mga tema 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 kinahanglan gayud nga “mopas-an sa iyang krus,
ug mosunod [ni Jesus]” (Marcos 8:34). Agi og dugang, ang Marcos mao lamang
ang bugtong Ebanghelyo nga nagsaysay sa sambingay sa liso nga mitubo sa iyang
kaugalingon (tan-awa sa Marcos 4:26–27), ang pag-ayo sa bungol nga tawo didto
sa kayutaan sa Decapolis (tan-awa sa Marcos 7:31–37), ug ang anam-anam nga
pagkaayo sa tawo nga buta didto sa Betsaida (tan-awa sa Marcos 8:22–26).

Outline
Marcos 1–4. Si Jesus gibunyagan ni Juan Bautista ug nagsugod sa pagsangyaw,
nagtawag sa mga tinun-an, ug naghimo og mga milagro. Samtang nagkadaghan
ang oposisyon batok Kaniya, Siya nagtudlo gamit sa mga sambingay.

Marcos 5–7. Ang Manluluwas nagpadayon sa paghimo og daghang mga milagro,
nagpakita sa Iyang kalooy ngadto sa uban. Human gipatay si Juan Bautista, si Jesus
nagpakaon sa kapin sa 5,000 ka mga tawo ug naglakaw sa ibabaw sa tubig. Siya
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 nanagna og katulo ka
higayon bahin sa Iyang pag-antus, kamatayon, ug Pagkabanhaw, apan ang Iyang
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mga tinun-an wala pa gayud hingpit nga makasabut sa Iyang buot ipasabut. Siya
nagtudlo kanila mahitungod sa pagpaubos ug sa pag-alagad nga gikinahanglan sa
Iyang mga tinun-an.

Marcos 11–16. Atol sa katapusan nga semana sa Iyang kinabuhi, ang Manluluwas
misulod sa Jerusalem, nagtudlo sa Iyang mga tinun-an, naghingutas didto sa
Getsemani, ug gilansang sa krus. Si Jesukristo nabanhaw.
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UNIT 7: DAY 3

Marcos 1
Pasiuna
Si Juan Bautista nagsangyaw “mahitungod sa bautismo sa paghinulsol alang sa
kapasayloan sa mga sala” (Marcos 1:4) Pagkahuman bunyagi ni Juan si Jesus, ang
Manluluwas misugod sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug nagbuhat ug mga milagro
pinaagi sa balaanong gahum ug awtoridad. Siya mipapahawa sa mga mahugaw
nga espiritu ug miayo sa sanlahon. Ang balita sa unsay Iyang nabuhat mikatap sa
tibuok Galilea.

Marcos 1:1–20
Nagsugod si Jesus sa Iyang pagpangalagad

1. Paghangyo og duha o mas daghang tawo (sakop sa pamilya, mga
higala, kauban sa klase, o uban pa) sa pagpakigbahin sa ilang

pagpamatuod ni Jesukristo uban kanimo. Mahimo nimo silang hatagan og
panahon sa pagpamalandong ug pagpangandam sa dili pa mopakigbahin sa
ilang mga pagpamatuod uban kanimo. Sa imong scripture study journal, isulat
ang usa ka minubo nga mga kamatuoran nga ilang gipakigbahin.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsay bililhon mahitungod sa pagpamati og mga pagpamatuod gikan sa pipila
ka mga tawo kaysa gikan lamang sa usa ka tawo?

• Unsa kaha sa imong hunahuna ang mahimong bililhon mahitungod sa pagtuon
sa pagpamatuod ni Marcos, karon nga imong natun-an ang pagpamatuod
ni Mateo?

Basaha ang Marcos 1:1–4, 9–11, nga mangita sa panghitabo diin si Marcos misugod
sa iyang istorya sa kinabuhi sa Manluluwas.

Ang istorya ni Marcos sa kinabuhi sa Manluluwas lahi gikan sa kang Mateo. Kalit
ang pagsugod niini ug paspas ang dagan sa istorya, naghatag og gibug-aton sa
kabalaan sa Manluluwas pinaagi sa pagtutok diha sa Iyang mga buhat ug mga
milagro. Si Marcos tingali misulat sa iyang istorya base sa unsay iyang nakat-unan
gikan ni Apostol Pedro. Daghan nga mga eskolar mituo nga kini gisulat tali sa
A.D. 66 ug A.D. 73, sa usa ka panahon sa dihang ang mga Kristyano sa tibuok
Kagamhanan sa Romano nag-antus sa grabeng pagpanggukod.

Sa Marcos 1:12–20 atong mabasa nga human si Jesus mipuasa sulod sa 40 ka mga
adlaw, Siya gitintal sa yawa (tan-awa usab sa Mateo 4:1–11). Siya usab misangyaw
bahin sa paghinulsol didto sa Galilea ug mitawag og mga tinun-an aron
mosunod Kaniya.

Marcos 1:21–39
Si Jesus mipapahawa sa mga yawa ug miayo sa mga masakiton
Unsa nga mga kakuyaw ang tingali atubangon sa usa ka sundalo diha sa teritoryo
sa mga kaaway?
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Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Boyd K. Packer, sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Sa tanang panghitabo sa kalibutan, sa pagkunhod sa moral nga mga
sumbanan, kamong mga batan-on gipadako sa teritoryo sa kaaway.

“Atong nasayaran gikan sa mga kasulatan nga dihay gubat sa langit ug nga si
Lucifer nakigbatok ug, uban sa iyang 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).

2. Tubaga ang mosunod
nga pangutana diha sa

imong scripture study journal:
Gikan sa gitudlo ni Presidente
Packer, ug gikan sa imong
kaugalingong mga kasinatian, sa
unsang mga paagi nga ang atong
kinabuhi dinhi sa yuta nahisama
nga anaa sa teritoryo sa kaaway?

Ikonsiderar ang mga panahon sa imong
kinabuhi sa dihang imong gibati nga
nabug-atan tungod sa dautang mga impluwensya ug mga tintasyon nga naglibut
kanimo. Samtang ikaw nagtuon sa Marcos 1:21–37, pangita og usa ka kamatuoran
nga makatabang kanimo sa higayon nga ikaw nag-atubang sa mga dautang
impluwensya ug mga tintasyon.

Basaha ang Marcos 1:21–22, nga mangita kon unsay gibuhat ni Jesus diha sa
Capernaum ug sa unsang paagi mitubag ang mga Hudeo.

Nganong nahingangha ang mga Hudeo sa mga pagtulun-an sa Manluluwas?

Ang mga escriba nga gihisgutan diha sa bersikulo 22 giisip nga mga batid sa balaod
ni Moises. Sila maoy “pagatawgon usahay og mga abogado o mga doktor sa
balaod. Sila detalyado nga miugmad sa balaod ug migamit niini sa mga kahimtang
sa ilang panahon” (Giya ngadto sa Kasulatan, “Escriba,” scriptures.lds.org). Kon
sila nagsangyaw kanunay nilang gikutlo ang kanhi nga mga awtoridad diha sa
balaod. Agig kalahian, si Jesus namulong uban sa gahum ug awtoridad sa Iyang
Amahan. Siya usab mao ang Halangdon nga Jehova kinsa mihatag sa balaod ni
Moises. Ang Hubad ni Joseph Smith nagtudlo nga “siya mitudlo kanila isip usa nga
adunay awtoridad gikan sa Dios, ug dili isip nakaangkon og awtoridad gikan sa
mga escriba” (Hubad ni Joseph Smith, Mateo 7:37).

Samtang si Jesus mitudlo diha sa sinagoga, Siya nakasugat og usa ka tawo nga
gisudlan og usa ka mahugaw , o dautan, nga espiritu. Basaha ang Marcos 1:23–26,
nga mangita kon unsay nahibaloan sa mahugaw nga espiritu mahitungod ni Jesus.

Kon anaa kini, mahimo nimong tan-awon ang video “Jesus Heals a
Possessed Man” (1:48) gikan sa The Life of Jesus Christ Bible Videos, anaa sa
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LDS.org, nga mangita kon unsay nahibaloan sa mahugaw nga espiritu mahitungod
ni Jesus.

Ang dautang mga espiritu nga nagtinguha sa pagsulod sa pisikal nga mga lawas
mao ang mga sumusunod ni Lucifer. Nagpuyo sila didto sa presensya sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa wala pa sila gipapahawa gikan sa langit.

Kon ikaw anaa didto sa sinagoga kaniadto ug imong nakita unsay nahitabo, unsa
ang imong mahunahuna mahitungod ni Jesus?

Basaha ang Marcos 1:27–28, nga mangita kon sa unsang paagi ang mga tawo
mitubag human nakakita ni Jesus nga mipapahawa sa mahugaw nga mga espiritu
diha sa tawo.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga istorya mao nga ang
Manluluwas adunay gahum ibabao sa yawa ug sa iyang mga sumusunod.

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo nga ang Manluluwas

adunay gahum ibabaw sa yawa ug sa iyang mga sumusunod makatabang
kanimo sa panahon nga ikaw mobati nga nabug-atan tungod sa dautan nga
mga impluwensya ug mga tintasyon nga naglibut kanimo?

Basaha ang mosunod nga mga pamahayag ni Presidente James E. Faust sa Unang
Kapangulohan, ug markahi unsay atong mahimo aron makadawat og mas dakong
gahum sa pagbatok sa yawa:

“Ang Propeta 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
gayud gamhanan. …

“… ang mga paningkamot ni Satanas mahimong mababagan sa tanan kinsa
moduol ngadto kang Kristo pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga

pakigsaad ug mga ordinansa sa ebanghelyo. Ang mapainubsanon nga mga sumusunod sa
balaan nga Agalon dili kinahanglan nga malingla sa yawa. Si satanas dili motabang ug mobayaw
ug mopanalangin. Iyang pasagdan kadtong iyang nagunitan diha sa kaulaw ug kauyamot. Ang
espiritu sa Dios mao ang usa ka impluwensya nga matinabangon ug mabayawon” (“Serving the
Lord and Resisting the Devil,” Ensign, Sept. 1995, 6, 7).

Ang Propeta Joseph Smith mitudlo: “Kita mianhi dinhi sa yuta aron kita
makaangkon og lawas ug ipresentar kini nga putli diha sa atubangan sa Dios sa
celestial nga gingharian. Ang dakong baruganan sa ebanghelyo naglangkob sa
pag-angkon og usa ka lawas. Ang yawa walay lawas, ug kini mao ang iyang silot.
Siya ganahan kon siya makaangkon og tabernakulo sa tawo, ug sa diha nga
gihinginlan sa Manluluwas siya mihangyo sa pag-adto sa panon sa mga

baboy,[tan-awa sa Marcos 5:1–13], nagpakita nga mipili siya sa lawas sa baboy kay sa wala. Ang
tanang mga binuhat kinsa adunay mga lawas adunay gahum niadtong wala.” (Mga Pagtulun-an
sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 253).

Basaha ang Marcos 1:28, nga mangita kon unsay nahitabo human ang Manluluwas
mipapahawa sa dautang espiritu.
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Si Simon Pedro minyo, ug diha sa Marcos 1:29–31 atong mabasa nga ang
Manluluwas miayo sa hilanat sa iyang ugangang babaye. Sa Marcos1:32–39 atong
mabasa nga si Jesus miayo sa daghan pa kinsa masakiton, mipapahawa og mga
yawa, ug mipadayon sa pagsangyaw didto sa tibuok Galilea.

Marcos 1:40–45
Si Jesus nag-ayo og usa ka sanlahon
Basaha ang Marcos 1:40, nga mangita kon kinsa ang miduol sa Manluluwas
samtang Siya mipadayon sa pagsangyaw didto sa Galilea.

Kon anaa kini, mahimo nimong tan-awon ang video “Leksyon 18: New
Testament Customs—Leprosy (1:01), anaa sa LDS.org.

Sa karaang panahon ang usa ka tawo nga nataptan og sanla gitawag og usa ka
sanlahon. “Ang sanla usa ka laygay [chronic] nga sakit nga moataki sa panit, mga
kaugatan, mga mata, mga bukog, ug mga lutahan. Kon mapasagdan, magpadayon
kini nga mobalda sa mga biktima niini sa dili pa sila ibutang sa masakit nga
kamatayon. Ang mga sanlahon sa karaang panahon sa Israel gi-quarantine-
[gipugos sa pagpapuyo sa gawas sa lungsod], gimandoan nga mosinggit og
‘Hugaw!’ aron sa pagpasidaan ni bisan kinsa nga maduol kanila, ug giisip nga
manakod sa ilang kahugaw ngadto ni bisan kinsa nga maduol kanila (tan-awa sa
Levitico 13:45–46)” (New Testament Student Manual [manwal sa Church Educational
System, 2014], 103).

Hunahunaa nga ikaw usa ka sanlahon sa panahon ni Jesukristo. Sa unsang paagi
nga ang pagkasanlahon makaapekto sa imong kinabuhi?

Basaha ang Marcos 1:40, nga mangita alang sa unsa ang gihimo sa sanlahon sa
dihang nakakita siya sa Manluluwas. (Ang pulong pangamuyo nagpasabut og
paghangyo o pakilooy.)

Giunsa sa pagpakita sa sanlahon ang iyang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo?

Ang mga pulong nga “kon buot ka” nagpasabut nga ang tawo miila nga ang iyang
pagkaayo nag-agad sa kabubut-on sa Manluluwas. Basaha ang Marcos 1:41–42,
nga mangita kon sa unsa nga paagi ang Manluluwas mitubag sa mga pakilooy
sa tawo.

Palandonga ang mosunod nga mga pangutana:

• Kon ikaw pa kadto ang sanlahon, unsa man ang kahulugan niini nganha
kanimo nga gihikap sa Manluluwas? Ngano man?

• Sa unsang paagi nga ang imong kinabuhi mausab kon si Jesus moayo sa
imong sanla?

Samtang imong gibasa ang mosunod nga pamahayag ni Elder Bruce R. McConkie
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, markahi ang mga pamaagi nga
siya miingon nga ang sanla ikatandi ngadto sa sala (tan-awa sa Levitico 14):
“Ang sanla sa mga kapanahonan sa biblia, agig dugang sa grabeng pisikal nga
mga kadaot, gitan-aw nga usa ka simbolo sa sala ug kahugaw, nagpasabut nga
samtang kining dautan nga sakit mokutkot ug moguba sa pisikal nga lawas,
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ingon man ang sala mokutkot ug modaut sa espirituhanon nga bahin sa tawo. … Adunay mga
panahon diha sa Daang Tugon—si Miriam, Gehazi, ug Uzzias—diin ang masinupakon nga mga
tawo gitunglo og sanla isip usa ka silot alang sa ilang dautan nga binuhatan” (The Mortal
Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 2:45).

Importante kining mahinumduman nga ang mga sakit sama sa sanla dili sala ang
nakaingon. Apan adunay usa ka pagkasusama tali sa mga epekto sa sanla ug sa
mga epekto sa sala. Basaha pag-usab ang: Marcos 1:40–42. Niining panahona, ilisi
ang pulong makasasala og sanlahon ug sala alang sa sanla. Samtang ikaw nagbasa,
tan-awa kon sa unsang paagi atong mapahisama kining pagkaayo sa mga sanlahon
ngadto sa atong pagkahimong limpyo gikan sa sala.

Ipahisama sa mga Kasulatan
Ang pagpahisama sa mga kasulatan mao ang pagtandi niini nganha sa imong kaugalingon nga
kinabuhi. Samtang imong makita ang pagkasusama tali sa imong mga kasinatian ug niadtong
gihulagway diha sa mga kasulatan, mas maayo nimong maila ang mga doktrina ug mga
baruganan sa ebanghelyo. Imo usab makita kon unsaon nimo sa paggamit kini nga mga doktrina
ug mga baruganan diha sa imong kinabuhi.

Samtang ikaw magbasa sa bersikulo niini nga paagi, unsa nga mga pulong ang
nagsugyot sa ideya nga gipasaylo?

Sa unsang paagi nga atong mahisama ang gibuhat sa sanlahon aron malimpyo
gikan sa sanla ngadto sa unsay atong kinahanglan buhaton aron malimpyohan
gikan sa sala? ____________________

Usa ka baruganan nga atong makat-unan pinaagi sa pagpahisama sa pag-ayo sa
sanlahon ngadto sa nalimpyo gikan sa sala mao nga samtang kita may hugot nga
pagtuo ug moduol ngadto sa Manluluwas, Siya adunay kapuangod ngari
kanato ug molimpyo kanato gikan sa sala. Ikonsiderar ang pagsulat niining
kamatuoran diha sa margin sa imong mga kasulatan sunod sa Marcos 1:40–42.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa inyong scripture
study journal:

a. Sa unsa nga mga pamaagi nga kinahanglan gayud nato ang hugot nga
pagtuo ug moduol ngadto sa Manluluwas aron nga Siya makalimpyo kanato
sa atong mga sala?

b. Ikonsiderar pag-usab kon sama sa unsa ang kinabuhi sa sanlahon sa wala
pa ug sa pagkahuman nga siya naayo na. Sa unsang paagi nga ang pagduol
ngadto ni Jesukristo aron malimpyo gikan sa sala makapausab sa kinabuhi
sa tawo?

c. Kanus-a ka nakakita nga ang kinabuhi sa usa ka tawo nausab human nga
nalimpyohan gikan sa sala pinaagi sa gahum sa Pag-ula ni Kristo?

Pamalandonga unsa nga mga sala ikaw kinahanglan nga malimpyo . Samtang ikaw
magpaduol ngadto sa Manluluwas pinaagi sa hugot nga pagtuo diha Kaniya
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pinaagi sa pag-ampo, paghinulsol, ug pagkamasulundon, Siya
makalimpyo kanimo.

Basaha ang Marcos 1:43–45, nga mangita alang sa mga instruksyon nga gihatag sa
Manluluwas sa naayo nga sanlahon. Ang balaod ni Moises nagkinahanglan
niadtong naayo sa sanla sa pagpakita sa ilang mga kaugalingon ngadto sa usa ka
pari sa templo. Human ang pari mipahayag sa sanlahon nga naayo na, usa ka halad
pagahimoon diin ang sanlahon mahimong ideklarar nga limpyo, nagtugot na usab
kaniya og hingpit nga pakigdait uban sa iyang pamilya ug diha sa katilingban.

Unsay gibuhat sa tawo human ang Manluluwas mipasidan-an kaniya batok sa
pagpanabi sa uban?

Unsa ang nahitabo tungod kay gisabwag sa tawo ang balita sa iyang pagkaayo?

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Marcos 1 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 7: DAY 4

Marcos 2–3
Pasiuna
Si Jesus mipasaylo ug miayo sa paralitiko nga tawo , ug Siya mitawag ni Mateo sa
pagsunod Kaniya. Siya mitudlo sa mga escriba ug mga Pariseo mahitungod sa
Adlaw nga Igpapahulay. Ang Manluluwas mipadayon sa pagpang-ayo sa daghang
tawo, Siya mipadala sa Iyang mga Apostoles aron sa pagsangyaw, ug Siya
mipasidaan batok sa pagpasipala batok sa Espiritu Santo.

Marcos 2:1–12
Si Jesus mipasaylo ug miayo sa paralitiko nga tawo
Hunahunaa nga adunay usa ka tawo nga imong gihigugma nga nag-antus gikan sa
usa ka mahulgaon sa kinabuhi nga hagit sa lawas nga nagkinahanglan og espesyal
nga pagtambal. Kinsa ang imong pangitaon aron matabangan ang imong minahal?
Ngano man? Unsay andam nimong buhaton kon adunay usa lamang ka doktor
kinsa makatabang, apan lisud ang pag-iskedyul og appointment niini nga doktor?

Sumala sa narekord sa Marcos 2:1–4, diha sa balangay sa Capernaum sa Galilea,
adunay usa ka tawo nga “paralitiko” (Marcos 2:3), diin nagpasabut nga siya usa ka
paralisado. Laing upat ka mga tawo miyayong kaniya ngadto sa balay diin anaa si
Jesus, apan ang balay puno kaayo nga dili sila makasulod niini. Gibuslotan sa upat
ka mga tawo ang bahin sa atop sa balay ug gitonton ang paralitiko nga tawo
ngadto sa atubangan sa Manluluwas.

Basaha ang Marcos 2:5, nga mangita
kon unsay gisulti ni Jesus ngadto sa
tawo nga may paralisis.

Basaha ang Marcos 2:6–12, nga mangita
kon unsay sunod nga nahitabo.

Timan-i nga “dihay pipila sa mga
escriba” (Marcos 2:6) nga mga
madudahon sa abilidad sa Manluluwas
sa paghatag og kapasayloan sa sala.
Ikonsiderar unsay gipangutana ni Jesus
sa mga escriba (tan-awa sa Marcos 2:9).

Ang mosunod mao ang usa ka
kamatuoran nga atong maila gikan sa
istorya: Si Jesukristo adunay gahum
sa pag-ayo kanato sa espirituhaon ug
sa pisikal nga paagi.
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Marcos 2:13–22
Si Jesus mitawag ni Mateo sa pagsunod Kaniya, ug Siya mikaon kauban sa mga
maniningil sa buhis ug sa mga makasasala
Sa dihang ang mga escriba nakakita sa tawo nga may paralisis nga mibangon gikan
sa iyang higdaanan ug milakaw, sila nahatagan og dili ikalimud nga ebidensya nga
si Jesukristo adunay talagsaong gahum sa pag-ayo og masakiton, ug sila
nakadungog sa Iyang pagpamatuod nga Siya makapasaylo og mga sala. Hinoon,
dinhi niining istorya wala kini masayri kon kini nga mga tawhana miduol ba ni
Jesus sa kadugayan ug nangayo og kapasayloan alang sa ilang kaugalingong
mga sala.

1. Diha sa imong scripture study journal, paglista og mga rason ngano
ang mga indibidwal dili magtinguha sa kapasayloan sa Ginoo alang

sa ilang mga sala. Pangayo sa usa ka sakop sa pamilya o higala ang tabang sa
paglista.

Samtang ikaw mopadayon sa pagtuon sa Marcos 2, pangita alang sa mga
kamatuoran nga makaawhag kanimo nga magtinguha sa kapasayloan sa Ginoo.

Basaha ang Marcos 2:13–15, nga mangita kon unsay gibuhat sa Manluluwas
human sa pag-ayo sa tawo nga paralitiko.

Si Levi sa kaulahian nailhan isip Mateo. Siya mao gihapon ang Mateo kinsa misulat
sa Ebanghelyo ni Mateo. Ang mga pulong “naglingkod sa buhisanan” (Marcos
2:14) nagpasabut nga si Mateo usa ka maniningil sa buhis, “usa ka tigkolikta sa
buhis alang sa mga Romano sa Capernaum, [ug] tingali nagserbisyo diha ni
Herodes Antipas” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mateo,” scriptures.lds.org).
Daghan nga mga Hudeo ang nasilag sa mga maniningil sa buhis tungod kay ang
ilang panan-aw sa mga maniningil sa buhis mga maluibon kinsa nangulikta og
kwarta gikan sa kaugalingon nilang mga tawo alang sa mga Romano.

Timan-i nga daghan nga mga maniningil sa buhis ug mga makasasala mitambong
usab sa kapistahan ni Mateo uban ni Jesus ug sa Iyang mga tinun-an. Atol niini nga
panahon, ang pakigsalo sa pagkaon nagpasabut og labaw pa sa basta nagsalo
lamang og pagkaon. Kini nagpakita nga usa ka lig-on nga panaghigalaay ug
kalinaw anaa taliwala niadtong nanambong.

Basaha ang Marcos 2:16, nga mangita kon sa unsang paagi nga ang mga escriba ug
mga Pariseo mi-react sa dihang ilang nakita ang Manluluwas nga nagkaon kauban
niini nga mga tawo.

Ngano kaha nga ang mga escriba ug mga Pariseo misaway ni Jesus tungod sa
pagkaon uban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?
____________________

Basaha ang Marcos 2:17, nga mangita alang sa tubag sa Manluluwas ngadto sa mga
pagpanaway sa mga escriba ug mga Pariseo. Ikonsiderar ang paglingin sa pulong
nga gigamit sa Manluluwas sa paghulagway sa Iyang Kaugalingon.

Pinaagi sa paggamit sa pulong mananambal, ang Manluluwas misubli sa
pag-angkon sa Iyang gahum sa pag-ayo sa espirituhaon ug pisikal nga paagi.
Gikan sa bersikulo 17 atong makat-unan nga ang Manluluwas nagtinguha sa
pagtabang kanato sa paghinulsol sa atong mga sala ug mamaayo.
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Pamalandunga nganong importante nga motuo nga si Jesus nagtinguha sa
pagtabang kanato sa paghinulsol ug mamaayo.

Si Elder Craig A. Cardon sa Kapitoan miingon:

“Nahigugma ang Ginoo kanato ug gusto nga kita makasabut sa Iyang
pagkaandam sa pagpasaylo. …

“… Sa Iyang kalooy, mitugot Siya og kalamboan sa taas nga panahon kay sa
pagpamugos sa diha-diha nga kahingpitan. Bisan sa kadaghan sa mga sala
tungod sa kahuyang sa pagka-mortal, bisan kapila kita maghinulsol ug mangayo
sa Iyang kapasayloan, Siya balik balik nga mopasaylo. [tan-awa sa Moroni 6:8].

“Tungod niini, kitang tanan, lakip niadtong nakigbisog sa pagbuntog sa mga makaadik nga
kinaiya sama sa drugas o pornograpiya ug niadtong suod niini, makahibalo na ang Ginoo moila
sa atong matarung nga mga paningkamot ug mahigugmaong mopasaylo kon makompleto. …
Apan wala kini magpasabut nga ang usa ka tawo mahimong makasala pag-usab nga dili
masilotan [gawasnon gikan sa mga sangputanan]” (“Ang Manluluwas Gusto nga Mopasaylo,”
Ensign o Liahona, Mayo 2013, 16).

Palandonga kon parehas ka ba sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala
(kinsa miila sa ilang panginahanglan alang sa Manluluwas ug miduol ngadto
Kaniya) o parehas ba sa mga escriba ug mga Pariseo (kinsa wala miduol ngadto sa
Manluluwas aron pangayoon ang Iyang kapasayloan ug makaayo nga gahum).
Desisyoni karon sa pagduol ngadto sa Manluluwas ug tuguti Siya sa pagtabang
kanimo sa imong mga panginahanglan sa pisikal ug sa espirituhanon.

Sumala sa narekord sa Marcos 2:18–22, si Jesus mitudlo nganong ang Iyang mga
tinun-an wala magpuasa samtang Siya uban kanila. Siya mitudlo usab nganong
lisud alang sa uban nga mga tawo sa pagdawat sa Iyang ebanghelyo (tan-awa usab
sa Mateo 9:14–17).

Marcos 2:23–3:6
Si Jesus nagtudlo mahitungod sa Igpapahulay
Ikaw ba mipili sukad sa dili pag-apil sa usa ka kalihokan aron sa pagsunod sa
kasugoan sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay? Sa imong pagpadayon sa
pagtuon sa Marcos 2–3, palandonga ang mosunod nga pangutana: Sa unsa nga
paagi ikaw nakahibalo kon ang usa ka kalihokan angay ba nga buhaton sa
Igpapahulay?

Basaha ang Marcos 2:23-24 ug Marcos 3:1-2, nga mangita kon unsa ang gibuhat sa
Manluluwas ug sa Iyang mga tinun-an nga ang mga Saduceo nagtuo nga usa ka
paglapas sa balaod sa Igpapahulay.

Hinumdumi nga ang mga Judeo nga mga magtutudlo midugang sa ilang
kaugalingong mga lagda ug mga paghubad, nga gitawag og oral nga balaod o
tradisyon, ngadto sa balaod ni Moises. Kini nga mga lagda nga gidugang gituyo
aron mapugngan ang paglapas sa balaod sa Dios, apan ilang gipugngan ang uban
nga mga tawo sa pagsabut sa tinuod nga katuyoan sa piho nga mga kasugoan,
lakip sa mando sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.
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Basaha ang Marcos 2:27–28, ug dayon timan-i kon giunsa sa pagpatin-aw diha sa
Joseph Smith Translation kon ngano nga ang Ginoo mihatag kanato sa
Igpapahulay:

“Busa ang Igpapahulay gihatag ngadto sa tawo alang sa usa ka adlaw nga
pagpahulay; ug usab nga ang tawo kinahanglan mohimaya sa Dios, ug dili nga ang
tawo kinahanglan dili mokaon;

“Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw
nga igpapahulay; busa ang Anak sa tawo Agalon kang kinsa nailalum bisan pa ang
adlaw nga Igpapahulay.” (Joseph Smith Translation, Marcos 2:26–27 [diha sa
appendix sa Biblia]).

Basaha ang Marcos 3:3–5, nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas
mahitungod sa pag-ayo sa nikuyos nga kamot sa tawo sa Igpapahulay.

Base sa unsay atong makat-unan gikan sa Joseph Smith Translation ug sa Marcos
3:3–5, kompletoha ang mosunod nga kamatuoran: Atong mapabilin nga balaan
ang adlaw nga Igpapahulay pinaagi sa: ____________________.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsa nga mga paagi kita makahimaya sa Dios sa Iyang balaan
nga adlaw?

b. Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa paghimo og mga maayong buhat sa
Igpapahulay?

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9–13. Dayon basaha ang mosunod nga
pamahayag ni Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan, ug hunahunaa
kon sa unsa nga paagi nga imong matino kon unsay tukma nga buhaton sa
Igpapahulay:

“Hain man ang utlanan mahitungod sa unsay mahimo ug dili mahimo sa
Igpapahulay? Sulod sa mga guideline, ang matag usa kanato kinahanglan gayud
motubag niini nga pangutana alang sa atong mga kaugalingon. Samtang kini
nga mga guideline, nasulod diha sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa
moderno nga mga propeta, nakulit usab kini diha sa atong mga kasingkasing ug
gidumala pinaagi sa atong konsensya. … Tingali walay bisan unsang bug-at nga

kalapasan sa pagsimba sa Igpapahulay kon kita magmapainubsanon sa atubangan sa Ginoo ug
ihalad kaniya ang atong tibuok kasingkasing, kalag, ug ang atong hunahuna. (Tan-awa sa Mat.
22:37.)

“Unsa ang takus o dili takus diha sa adlaw nga Igpapahulay mahimong mahukman pinaagi sa
matag usa kanato sa pagpaningkamot nga magmatinud-anon uban sa Ginoo. Sa adlaw sa
Igpapahulay kinahanglan atong himoon ang angay gayud natong buhaton sa kinaiya sa
pagkamasimbahon ug unya limitahan ang uban natong mga kalihokan” (“The Lord’s Day,”
Ensign, Nob. 1991, 35).

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa inyong scripture
study journal:
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a. Sa unsang paagi nga gibati nimong napanalanginan samtang ikaw
naningkamot sa pagsimba sa Dios ug naghimo og maayong mga buhat sa
Igpapahulay?

b. Unsay usa ka paagi nga imong mas mapabalaan ang adlaw sa Igpapahulay?

Marcos 3:7–35
Si Jesus nag-ayo og daghang mga tawo, nagpadala sa Iyang mga Apostoles aron sa
pagsangyaw, ug nagpasidaan sa uban mahitungod sa pagpasipala
Sumala sa narekord sa Marcos 3:7–35, si Jesus miadto sa dagat sa Galilea ug
nang-ayo og daghang mga tawo kinsa misunod Kaniya didto, lakip sa uban nga
nasudlan og mahugaw nga mga espiritu. Human sa pagpili sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, si Jesus miorden kanila ug mipadala kanila aron sa pagsangyaw,
pag-ayo, ug pagpapahawa og mga yawa. Siya dayon mipasidaan sa mga escriba
mahitungod sa pagsulti og pasipala batok sa Espiritu Santo ug mitudlo nga ang
Iyang pamilya mao ang mga tawo kinsa nagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong
Amahan. Imong nakat-unan ang mahitungod sa uban niining mga panghitabo sa
dihang imong gitun-an ang Mateo 12:22–35.

4. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Marcos 2–3 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 8: DAY 1

Marcos 4–5
Pasiuna
Si Jesus nagtudlo gamit ang mga sambingay diha sa kabaybayunan sa Dagat sa
Galilea. Samtang diha sa dagat, ang Manluluwas mipakalma sa unos, ug ang Iyang
mga tinun-an natingala sa Iyang gahum ibabaw sa mga elemento. Mipakita si Jesus
sa Iyang pagkagamhanan ibabaw sa mga yawa pinaagi sa pagpapahawa kanila diha
sa usa ka tawo. Samtang nangalagad diha sa Capernaum, giayo Niya ang usa ka
babaye nga gitalinug-an [issue of blood] ug gibuhi pagbalik ang anak nga babaye
ni Jairo.

Marcos 4
Si Jesus nagtudlo mahitungod sa gingharian sa Dios gamit ang mga sambingay ug
nagkalma sa usa ka unos
Ikonsiderar ang kinangil-aran nga unos
nga imong nasinati. Pamalandonga kon
unsaon nimo paghulagway ang imong
kasinatian ngadto sa usa ka tawo kinsa
wala diha atol sa unos.

Sa unsa nga paagi nga ang piho nga
mga hagit ug mga kalisdanan sa
kinabuhi sama sa usa ka unos?

1. Kopyaha ang mosunod
nga tsart diha sa imong

scripture study journal. Dayon, diha
sa luna sa ubos sa matag kategoriya,
pagsulat og mga ehemplo sa pisikal,
espirituhanon, mental, ug sosyal
nga mga unos nga mahimong
masinati sa mga batan-on.

Pisikal Espirituhanon Mental Sosyal

Samtang ikaw nagtuon sa Marcos 4–5, pangita sa mga baruganan nga makatabang
nimo kon imong masinati ang mga unos sa kinabuhi.

Sa Marcos 4:1–34 atong mabasa nga samtang diha sa kabaybayunan sa Dagat sa
Galilea, si Jesukristo mitudlo og daghan nga mga sambingay ngadto sa pundok sa
katawhan. (Kini nga leksyon dili maglakip niini nga mga bersikulo tungod kay imo
nang natun-an kini nga mga sambingay diha sa Mateo 13.)
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Basaha ang Marcos 4:35–38, nga mangita kon unsa nga problema ang mitumaw
samtang ang Manluluwas ug ang Iyang mga tinun-an mitabok sa Dagat sa Galilea.

Ang Dagat sa Galilea nahimutang 700
ka pye ubos sa lebel sa dagat ug
gilibutan sa bukid ang tulo ka mga kilid
niini. May mga panahon, ang hangin
mohapak sa kilid sa bukid ug
makamugna og kalit, grabe nga unos
uban sa dagkong balud diha niining
gamay nga katiguman sa tubig. Ang
uban sa mga tinun-an mga anad nga
mga mangingisda, apan tungod sa
unos, nga mikusukuso sa sakayan, “napuno sila sa kahadlok ug sila diha sa
katalagman” (Joseph Smith Translation Luke 8:23).

Kon ikaw didto pa sa sakayan uban ni Jesus ug sa mga tinun-an dinhi niini nga
mga kahimtang, unsa kaha ang imong mga hunahuna ug mga pagbati sa dihang
milingi ka ngadto sa Manluluwas ug imong nakita Siya nga natulog?

Basaha ang Marcos 4:39–40, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto sa
nagpakitabang nga mga tinun-an. Mahimo nimong markahan ang mga pulong
“Hilum! Hunong” ug “miabut ang dakong kalinaw”(Marcos 4:39) diha sa imong
mga kasulatan. Mahimo usab nga imong isulat ang mosunod nga baruganan diha
sa imong kasulatan o scripture study journal: Kon atong tinguhaon ang tabang sa
Manluluwas sa mga panahon sa kasamok o kahadlok, Siya makahatag
kanato og kalinaw.

Pamalandonga sulod sa usa ka gutlo unsay gipasabut sa pagtinguha sa tabang sa
Manluluwas sa mga panahon sa kasamok ug kahadlok. Ikonsiderar ang uban nga
mga paagi nga mahimo nato kining buhaton.

Basaha ang Marcos 4:41, nga mangita kon unsay gipangutana sa mga tinun-an
mahitungod kang Jesus. Ikonsiderar ang pag-highlight sa pangutana diha sa imong
mga kasulatan.

Kon ikaw didto pa aron tubagon ang pangutana sa mga tinun-an, unsa kaha ang
imong isulti ngadto kanila mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang gahum?
____________________

Sa unsang paagi nga ang paghinumdom nga si Jesukristo adunay gahum sa
pagpakalma sa unos ug paghatag og kalinaw makaapekto sa imong hugot nga
pagtuo sa mga panahon sa kasamok?

2. Basaha ang mga pulong o paminaw sa himno “Master, the Tempest
Is Raging” (Hymns, no. 105), ug pamalandonga ang mensahe.

Paghunahuna og usa ka panahon sa dihang ikaw o ang usa ka tawo nga imong
kaila midangop ngadto sa Manluluwas atol sa unos sa kinabuhi. Sa unsa nga
mga paagi nga ang Manluluwas mitabang sa pagpakalma sa unos o mihatag og
kalinaw? Sa imong scripture study journal, isulat unsa ang imong mabuhat aron
sa pagtinguha sa tabang sa Manluluwas atol sa mahagiton nga mga panahon sa
imong kinabuhi.
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Marcos 5:1–20
Giayo ni Jesus ang usa ka lalaki pinaagi sa pagpapahawa sa mga yawa diha sa lalaki
Ang Marcos 5:1–18 nagrekord nga giayo ni Jesus ang usa ka lalaki nga napuno sa
“mahugaw,” o dautan, nga mga espiritu. Human kining mahugaw nga mga
espiritu gipapahawa gikan sa usa ka lalaki, misulod kini ngadto sa pundok sa mga
baboy, nga bayulenting nanagan paingon sa pangpang nga nangahulog ngadto sa
dagat. Human siya naayo, ang lalaki gusto nga magpabilin uban ni Jesus.

Basaha ang Marcos 5:19–20, nga mangita kon unsay gitudlo ni Jesus sa lalaki nga
buhaton.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga istorya mao nga kon kita
makasinati sa gahum sa Manluluwas diha sa atong mga kinabuhi, kita
makapamatuod ngadto sa uban sa Iyang mga panalangin ug kapuangod.
Apan, kon ang usa ka kasinatian hilabihan ka sagrado, dili gayud nimo kini
ipakigbahin gawas kon giaghat sa Espiritu Santo sa pagpakigbahin niini.

Pamalandonga unsaon o kang kinsa ka mahimong mopamatuod sa mga
panalangin ug kapuangod sa Manluluwas diha sa imong kinabuhi.

Marcos 5:21–43
Giayo ni Jesus ang babaye nga natalinug-an ug gibangon ang anak nga babaye ni
Jairo gikan sa patay
Si Elder Shayne M. Bowen sa Seventy misulti sa usa ka masakit nga kasinatian sa
kinabuhi sa iyang pamilya:

“Pagka-Pebrero 4 sa 1990, ang among ikatulo 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 ni Tyson sa taas, nagdali-dali sa
pagpanawag, ‘Ang bata dili makaginhawa. Ang bata dili makaginhawa.’ Among

gisugdan sa pag-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 imong igsoon, unsa kaha ang imong hunahuna o bation nianang mga
tungora?

Sa unsa nga paagi nga ang sama niini nga kasinatian mosulay sa hugot nga pagtuo
sa usa ka tawo?

Basaha ang Marcos 5:21–24, nga mangita kon giunsa sa usa ka Judeo nga punoan
nga ginganlan og Jairo sa pag-atubang sa susama nga hagit nga mahimong misulay
sa iyang hugot nga pagtuo.
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Basaha ang Marcos 5:25–26, nga mangita kon kinsa diha sa panon sa katawhan
ang misunod ni Jesus padulong sa panimalay ni Jairo.

Bisan og ang mga istorya sa Bag-ong Tugon wala maghulagway sa eksakto nga
kahimtang sa “talinugo” sa babaye (Marcos 5:25), o hemorrhage, kita nasayud nga
kini personal nga nakahasol kaniya. Dugang pa, ubos sa balaod ni Moises, ang usa
ka tawo nga may talinugo giisip sa ritwal nga paagi nga hugaw (tan-awa sa Levitico
15:19–33). Kini murag nagpasabut nga gisalikway ug gilikayan kini nga babaye
sulod sa 12 ka tuig sa iyang balatian. Ang kagul-anan nga iyang gibati mahitungod
sa iyang kahimtang makita kaayo diha sa kamatuoran nga ang “tanan niyang
katigayunan nahurot na niyag gasto.”(Marcos 5:26) sa pagpangita og kaayohan
gikan sa mga mananambal.

Basaha ang Macos 5:27–34, nga mangita kon unsay gibuhat niining babaye aron
makadawat og tabang sa Manluluwas. Ang mga pulong “miduol siya sa iyang
luyo” (Marcos 5:27) nagpasabut sa iyang pagpaningkamot nga makasuot ngadto sa
panon sa katawhan aron siya makahikap sa sinina (o robe) ni Jesus. Ang pulong
hiyas diha sa bersikulo 30 nagpasabut og “gahum” o “kusog.”

Gikan sa istorya niining kasinatian sa babaye, makakat-on kita nga kon kita
mopakita sa atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo pinaagi sa atong mga
paningkamot sa pagduol diha Kaniya, Siya makaayo kanato.

Pagmatinud-anon ngadto sa Imong Hugot nga Pagtuo
Ikonsiderar unsa ang gisugyot ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles mahitungod kon unsaon pagdala ang lisud nga mga problema ug mga pangutana nga
mahimong motunga sa atong kinabuhi:

“Kon moabut ang problema ug mga pangutana, ayaw sugdi ang inyong pagpangita sa pagtuo
pinaagi sa pagsulti kon unsay wala ninyo naangkon, mosangpot lang kini sa inyong ‘pagkawalay
pagtuo.’ … Wala ko magsulti ninyo nga magpakaaron-ingnon nga dunay pagtuo nga wala
kaninyo. Naghangyo ko ninyo nga magmatinud-anon sa pagtuo nga anaa na kaninyo. …

“… Kini usa ka balaan nga buhat nga anaa sa proseso, uban sa mga panalangin nga makita sa
matag direksyon, busa palihug ayaw kaayo kabalaka kon sa matag karon ug unya dunay
problema nga kinahanglang sutaon, sabton ug sulbaron. Mahitabo gayud kana. Niini nga
Simbahan, ang atong nahibaloan mas molabaw kanunay sa wala nato mahibaloi. Ug
hinumdumi, niini nga kalibutan, ang tanan kinahanglang magalakaw pinaagi sa pagtuo”
(“Nagatuo Ako” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 94).

Kini importanting hinumduman nga ang atong pagkaayo gikan sa bisan unsa nga
balatian pinaagi sa pagtuo ni Jesukristo wala lamang mag-agad sa atong mga
paningkamot sa pagduol ngadto Kaniya apan diha usab sa tukma nga panahon ug
kabubut-on sa Dios, sama sa babaye kinsa mihikap sa sinina ni Jesus.

Ikonsiderar nga samtang mihunong si Jesus aron sa pagtabang sa babaye nga may
talinugo, si Jairo tingali mahinangpon nga naghulat sa Manluluwas nga mouban
kaniya ug tabangan ang iyang anak nga babaye.

Basaha ang Marcos 5:35, nga mangita sa mensahe nga gihatud ngadto kang Jairo
samtang si Jesus mihunong aron sa pagtabang sa babaye.
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Gibuhi pagbalik ni Jesus ang anak nga
babaye ni Jairo

Kon ikaw anaa sa kahimtang ni Jairo, unsa kaha nga mga hunahuna o mga pagbati
ang anaa kanimo niana nga higayon?

Basaha ang Marcos 5:36, nga mangita kon unsay gisulti sa Manluluwas aron sa
pagpalig-on sa pagtuo ni Jairo. Mahimo nimong markahan unsa ang imong
nakit-an.

Gikan niini nga istorya atong makat-unan nga ang paggamit sa hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo nagkinahanglan nga magpadayon kita sa pagtuo
diha Kaniya bisan sa mga panahon nga walay kasigurohan.

Pamalandonga ang mosunod nga mga pangutana: Unsa ang pipila ka mga
pamaagi nga mahimo natong gamiton kini nga baruganan diha sa atong mga
kinabuhi? Ngano sa imong hunahuna sulayan sa Dios ang atong hugot nga pagtuo
og panagsa?

Basaha ang Marcos 5:37–43, nga mangita kon unsay nahitabo ngadto sa anak ni
Jairo nga babaye. Hinumdumi nga kadtong “nanagpangatawa ni [Jesus]” (Marcos
5:40) “ang mga magtutokar sa plawta ug ang pundok sa mga tawo nga
nanagkaguliyang” (tan-awa sa Mateo 9:23–24), dili si Pedro, Santiago, Juan, o ang
mga ginikanan sa batang babaye.

Usahay ang Manluluwas nagpakalma
sa mga unos sa atong mga kinabuhi
pinaagi sa pagtangtang sa kalisdanan o
kahadlok nga atong masinati. Sa ubang
mga panahon tingali dili Niya
tangtangon ang atong mga pagsulay,
sama sa gihulagway diha sa istorya ni
Elder Bowen sa pagkamatay sa iyang
anak nga lalaki. Hinoon, sa atong
pagpadayon sa paggamit sa atong
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo,
bisan sa mga panahon sa kawalay
kasigurohan, Siya mohatag kanato og
kalinaw sa panahon sa atong
mga hagit.

Basaha ang mosunod nga
pagpamatuod nga gipakigbahin ni
Elder Bowen, ug hunahunaa unsaon
nato sa pagpatunhay sa atong hugot
nga pagtuo nga walay pagsapayan sa
mga sangputanan sa atong mga pagsulay:

“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. …
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“Ako mopamatuod nga, sama sa gipahayag sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, ‘samtang kita
mosalig sa Pag-ula ni Jesukristo, Siya makatabang kanato nga makalahutay sa atong mga
pagsulay, mga sakit-sakit, ug mga kasakit. Mahimong mapuno kita sa tumang kalipay, kalinaw,
ug kahupayan. Ang tanang dili makiangayon kabahin sa kinabuhi mahimong mahusto pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo’ [Isangyaw ang Akong Ebanhelyo: Isangyaw ang Akong Ebanghelyo
(2004), 55]” (“Tungod kay Ako Buhi, Kamo usab Mabuhi,” 15).

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kanus-a ikaw o ang usa ka tawo nga imong kaila nagpatunhay sa hugot nga
pagtuo diha kang Jesukristo atol sa usa ka panahon sa pagsulay ug kawalay
kasigurohan?

b. Unsa nga mga panalangin ang miabut agig resulta sa pagpabilin nga
matinud-anon? (Mahimo nimong balikon ang tsart nga imong gidrowing
diha sa imong scripture study journal sa pagsugod niining leksyon ug isulat
ang pipila ka mga pulong nga naghulagway kon giunsa sa pagtabang sa
Manluluwas kanimo atol sa mga pagsulay nga may kalabutan sa matag
kategoriya—pisikal, espiritwal, mental, ug sosyal.)

4. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karon sa imong
scripture study journal:

Akong natun-an ang Marcos 4–5 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, hunahuna, o mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 8: DAY 2

Marcos 6–8
Pasiuna
Si Jesus gisalikway sa Iyang yutang natawhan sa Nazaret. Siya mipadala sa
Napulog Duha ka mga Apostoles aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Si Juan
Bautista gipatay pinaagi sa mando ni Herodes Antipas. Si Jesus milagrosong
mipakaon sa panon sa katawhan nga kapin sa 5,000 ka tawo, milakaw sa tubig,
mipakalma sa unos, ug miayo sa masakiton. Dayon mapuanguron Niyang giayo
ang usa ka bata nga nasudlan og yawa, ingon man ang usa ka lalaki kinsa bungol
ug may depekto sa pagsulti. Siya mipakaon sa 4,000 ka mga tawo duol sa Dagat sa
Galilea ug mipanaw ngadto sa Bethsaida, diin Iyang giayo og hinay-hinay ang usa
ka lalaki nga buta.

Marcos 6:1–44
Si Jesus gisalikway sa Nazaret ug nagpadala sa Napulog Duha ka mga Apostoles;
ang kamatayon ni Juan Bautista gi-istorya pag-usab; si Jesus milagroso nga
mipakaon sa kapin 5,000 ka mga tawo
Ikonsiderar ang mosunod nga mga sitwasyon: Usa ka bag-ong gitawag nga
misyonaryo gikulbaan pag-ayo mahitungod sa pagbiya sa panimalay alang sa iyang
misyon. Kini nga tawo manlimbasug sa paghatag og pakigpulong ug diha sa sosyal
nga mga kalihokan.

Unsa ang imong isulti niining bantan-ong lalaki o babaye? ____________________

Samtang ikaw nagtuon sa Marcos 6, pangita sa usa ka baruganan nga makatabang
niining batan-on nga misyonaryo, ug kanatong tanan, kon atong bation nga dili
sarang nga makahimo sa unsay gipabuhat sa Ginoo kanato.

Ang Marcos 6:1–13 nagsulti kon sa unsang paagi si Jesus gisalikway sa Iyang
yutang natawhan sa Nazaret. (Kini pagahisgutan og mas maayo kon ikaw magtuon
sa Lucas 4:14–30.) Samtang anaa didto, Siya mipadala sa Napulog Duha ka mga
Apostoles sa tinagurha aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Samtang nagtudlo sa
ebanghelyo, sila nagpapahawa usab sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton.
Nahisgutan usab sa Marcos nga ang mga Apostoles sa Manluluwas midihog og
lana sa masakiton.
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Sa dihang nadungog ni Herodes
Antipas ang mahitungod sa daghang
mga milagro nga gihimo ni Jesus,
nahadlok siya nga si Juan Bautista
nabuhi gikan sa patay ug naghimo niini
nga mga milagro (tan-awa sa Marcos
6:14). (Atong makat-unan diha sa
Marcos 6:17–29 nga si Herodes sa
sinugdan gipaputlan og ulo si Juan
Bautista aron sa pagtagbaw sa gusto
sa asawa.)

Ang Marcos 6:30–33 nagsaysay nga ang
Napulog Duha ka mga Apostoles
mibalik gikan sa pagsangyaw sa
ebanghelyo, ug si Jesus ug ang mga
Apostoles misakay og usa ka sakayan
aron molawig ngadto sa usa ka dapit
diin sila makainusara ug makapahulay.
Apan, ang mga tawo gikan sa duol nga mga lungsod mibiyahe kon asa modunggo
si Jesus ug nanaghulat Kaniya sa Iyang pag-abut.

Basaha ang Marcos 6:34, nga mangita kon sa unsang paagi nga mitubag ang
Manluluwas ngadto sa panon sa katawhan bisan tuod Siya ug ang Iyang mga
tinun-an nangitag kapahulayan ug mag-inusara.

Pamalandonga ang usa ka kasinatian nga ikaw nakakita og usa ka modernong
ehemplo sa usa ka tawo nga nagsakripisyo og personal nga panahon aron sa
pag-alagad sa uban sama sa gibuhat ni Jesus.

Human sa pagtudlo sa panon sa katawhan sa tibuok adlaw, ang Manluluwas
mihimo og usa ka dakong milagro. Basaha ang Marcos 6:35–44 ug ang Mateo
14:18, ug butangi og numero ang mosunod nga mga panghitabo sa hustong
pagkasunod-sunod. (Ang mga tubag anaa sa katapusan sa leksyon.)

• Ang Manluluwas mipilo-pilo sa unsay gidala sa mga tinun-an, nakab-ot ug
nasubrahan kon unsa ang gikinahanglan.

• Ang mga tinun-an miingon nga aduna silay lima ka pan ug duha ka isda.

• Ang mga tinun-an mitanyag sa pagpalakaw sa mga tawo aron mamalit og
pagkaon.

• Ang Manluluwas nangutana unsa ang ikahatag sa mga tinun-an.

• Ang Manluluwas miingon sa mga tinun-an nga hatagan ang mga tawo og
pagkaon.

• Ang panon sa katawhan walay makaon.

• Ang Manluluwas mihangyo sa mga tinun-an sa paghatag Kaniya kon unsay
anaa kanila.

Ang teksto sa Griyego sa Marcos 6:44 nagklaro nga ang mga pulong “lima ka libo
ka tawo” nagpasabut og lima ka libo nga hamtong nga mga lalaki. Busa, ang
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gidaghanon sa napakaon mas daghan pa, hunahunaa nga ang mga babaye ug mga
bata anaa usab (tan-awa sa Mateo 14:21).

Timan-i nga sa wala pa himoa kining milagro, ang Manluluwas unang mihangyo sa
Iyang mga tinun-an sa paghatag sa lima ka pan ug duha ka isda—tanan nga anaa
kanila—ngadto Kaniya. Gipadaghan sa Manluluwas kini nga pagkaon aron
mapakaon ang panon sa katawhan.

Usa ka baruganan nga atong
makat-unan gikan niini nga istorya
mao nga kon kita mohalad ngadto sa
Manluluwas sa tanan nga anaa
kanato, Siya makapadaghan sa atong
halad aron matuman ang Iyang mga
katuyoan.

Samtang ang Manluluwas wala
maghangyo kanato nga dad-on ngadto
Kaniya ang tanang pagkaon nga anaa
kanato, Iyang gidapit kadtong
nagtinguha sa pagtuman sa Iyang mga katuyoan sa paghatag ngadto Kaniya sa
tanan nilang mga tinguha, abilidad, talento, kahanas, kusog, gasa ug mga
paningkamot (tan-awa sa 2 Nephi 25:29; Omni 1:26).

1. Ikonsiderar pag-usab ang sitwasyon sa gikulbaan, bag-ong gitawag
nga misyonaryo nga gihisgutan ganina, ug tubaga ang mosunod

nga mga pangutana diha sa inyong scripture study journal:

a. Basi sa baruganan sa ibabaw, sa imong hunahuna unsay mahimo niini nga
misyonaryo aron iyang mahatag ang tanan nga anaa niya ngadto sa
Manluluwas? Sa imong hunahuna unsa ang buhaton sa Manluluwas?

b. Unsa pa ang laing mga sitwasyon nga mahimong atubangon sa usa ka
batan-ong miyembro sa Simbahan diin makatabang ang pagkahibalo niini
nga mga baruganan.

c. Sa unsa nga paagi nga ang Ginoo mipalambo sa imong mga paningkamot
aron matuman ang Iyang mga katuyoan?

Marcos 6:45–56
Si Jesus naglakaw diha sa tubig ug nag-ayo sa masakiton
Ang Marcos 6:45–56 nagsulti nga, paghuman og pakaon sa kapin sa 5,000 ka mga
tawo, si Jesus misugo sa Iyang mga tinun-an sa paglawig diha sa sakayan ngadto sa
pikas habig sa Dagat sa Galilea. Iya dayong gipapauli ang panon sa katawhan ug
miadto sa bukid ug nag-ampo. Sa pagkagabii dihay miabut nga usa ka unos, ug
ang Manluluwas nagtan-aw gikan sa bukid samtang ang Iyang mga tinun-an
nanlibasug batok sa hangin. Siya milakaw dayon paingon kanila ibabaw sa tubig ug
mipakalma sa unos. Ang impormasyon niini nga mga bersikulo nalakip og una nga
mas detalye atol sa imong pagtuon sa Mateo 14.
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Marcos 7:1–8:21
Si Jesus nagpanton sa mga Pariseo, nag-ayo sa adunay mga kasakit, ug nagpakaon
sa 4,000 ka mga tawo
Samtang ikaw nagtuon sa Marcos 7–8, pangitaa kon unsa ang gitudlo sa
Manluluwas kanato kon kita makabantay og tawo nga nanginahanglan.

Sa Marcos 7:1–23 atong mabasa nga ang Manluluwas mibadlong sa mga Pariseo
tungod sa pagsunod sa sayop nga mga tradisyon, ug Siya mitudlo kanila ug sa
Iyang mga tinun-an nga kini “gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing” (Marcos 7:21)
nga ang dautang mga hunahuna ug mga buhat nagsugod ug, mosangput sa,
pagpakaulaw sa usa ka tawo.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
sa mosunod mahitungod “sa tradisyon sa mga anciano [elders]” (Marcos 7:5):

“Ang hinimo sa Rabbi nga mga ordinansa ug mga paghubad gidugang ngadto sa
balaod ni Moises pinaagi sa mga escriba ug mga magtutudlo sulod sa mga
katuigan. Kini nga mga tradisyon sa pagkatinuod ug sa pormal nga paagi giisip
nga mas importante ug adunay mas lig-on nga pwersa kaysa balaod mismo. Usa
niini, agig bantay batok sa mga seremonya sa kahugaw, mao ang mga ritwal sa
paghugas diin gibaliwala ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an.

“Kining sama nga proseso sa pag-usab sa kamatuoran ngadto sa mga tradisyon—sa pag-usab
sa balaod sa Dios ngadto ‘sa mga doktrina ug mga kasugoan sa tawo’ [Joseph Smith Translation,
Marcos 7:7], pinaagi sa mga paghubad ug mga pagdugang sa dili dinasig nga mga
magtutudlo—mao gayud ang nahitabo sa hingpit nga pagbiya sa kamatuoran sa kapanahonan
sa Kristiyano. Ngadto sa lunsay ug yano nga mga doktrina ni Kristo, ang mga escriba ug mga pari
sa nag-unang Katilingban sa mga Kristiyano midugang sa ingon nga mga butang sama sa: pinalit
nga pagpasaylo, diin milingkawas sa dautan gikan sa mga nanglabay nga mga sala ug mitugot
kanila sa pagbuhat og mga krimen sa umaabut nga walay balaan nga silot; ang pagpasaylo sa
mga sala (kunohay) pinaagi sa balik-balik ug taphaw [dili sinsero] nga pagkompisal; pag-ampo
ngadto sa … mga santos, kay sa ngadto sa Ginoo; pagsimba og mga imahen; … pagdili sa mga
pari ug uban nga mga opisyal sa simbahan sa pagminyo; … pagsul-ob og mahalon nga mga
kupo ug mga saput sa mga pari ug uban nga mga opisyal sa simbahan; paggamit og mga mga
elegante nga mga titulo sa pagpangalagad; pagpadako sa panudlanan sa Simbahan pinaagi sa
pagsugal; ug uban pa.

“Tanan niini, ug daghan pang uban nga susama nga mga tradisyon, giisip nga mas importante
sa uban kay sa balaod sa Dios nga orihinal nga gihatag sa Agalon. Sa pagkatinuod, ang gitawag
karon nga Kristiyanong Simbahan natukod sa kinadak-ang bahin diha sa mga tradisyon sa mga
‘elder’ kay sa mga pagpadayag sa langit” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:366–67).

Diha sa Marcos 7:24–30 atong mabasa nga giayo ni Jesus ang anak nga babaye sa
usa ka Griyego nga babaye, kinsa nasudlan og yawa. Hinumdumi nga niini nga
higayon, ang misyon sa Manluluwas mao ang sa balay ni Israel, dili ang sa mga
Hentil, apan Siya maloloy-on nga mitabang niining hentil nga babaye kinsa anaa
sa panginahanglan ug adunay hugot nga pagtuo diha Kaniya.

Tultula ang mga siyudad sa Tiro ug Sidon ug ang Dagat sa Galilea diha sa Mapa sa
Biblia, nu. 11, “Ang Balaan nga Yuta sa Panahon sa Bag-ong Tugon.” Human ang
Manluluwas mibiya sa Tiro ug Sidon, Siya mibyahe ngadto sa sidlakang bahin sa
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Dagat sa Galilea, ngadto sa rehiyon sa Decapolis, diin maoy dapit nga kadaghanan
sa mga Hentil nagpuyo.

Basaha ang Marcos 7:31–37, nga mangita kon giunsa sa Manluluwas sa pagpakita
og kalooy ngadto sa usa ka lalaki nga bungol ug dili makasulti og tarong.

Basaha ang Marcos 8:1–3, nga mangita alang sa panginahanglan nga naobserbahan
ni Jesus.

Tan-awa sa bersikulo 2 kon unsay gibati sa Manluluwas ngadto sa panon sa
katawhan.

Basaha ang Marcos 8:4–9, nga mangita kon unsay gibuhat sa Manluluwas bisan og
wala siya hangyoa sa pagbuhat.

Gikan sa kalooy ug mga buhat sa Manluluwas ngadto sa gigutom nga panon sa
katawhan, atong makat-unan nga kita makasunod sa ehemplo sa Manluluwas
pinaagi sa pagpakabana sa mga panginahanglan sa uban ug dayon sa
pagtabang aron matubag kadto nga mga panginahanglan.

Si Sister Linda K. Burton, kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, mitudlo nga
aron masunod ang 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). Ikonsiderar ang pagsulat niini nga mga pulong
diha sa imong mga kasulatan tupad sa Marcos 8:4–9.

Ang pag-ampo ug pagpangayo alang sa tabang sa Langitnong Amahan ug
pagpabilin nga nagtutok sa uban kay sa atong kaugalingon makatabang kanato nga
mas makasabut og maayo sa mga panginahanglan sa uban ug makatabang sa
pagtuman niini. Hinumdumi nga ang ubang mga panginahanglan mahimong dili
diha-diha mailhan.

Unsay makababag sa atong abilidad sa pagmatikod sa panginahanglan sa uban ug
sa pagtabang nga matuman kini? ____________________

Basaha ang mosunod nga pahayag ni Presidente Thomas S. Monson:

“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 gani, kapila na ba ang inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi
mibalda ug inyo rang gipasagdan ang uban nga maoy motabang, mibati nga ‘ah,
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).

2. Sa imong scripture study journal, pagsulat kabahin sa usa ka
panahon nga ikaw nakamatngon og panginahanglan ug mihunong

aron sa pagtabang sa usa ka tawo. Usab, pagsulat kabahin sa usa ka panahon sa
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dihang adunay tawo nga nakahunahuna sa usa sa imong panginahanglan ug
mitabang nga matuman kini.

Pag-ampo ug pagbantay og mga oportunidad sa pagtabang aron makab-ot ang
panginahanglan sa uban karon ug sa umaabut.

Diha sa Marcos 8:10–21 atong mabasa nga human sa milagrosong pagpakaon sa
4,000 ka mga tawo, si Jesus milayag uban sa Iyang mga tinun-an ngadto sa usa ka
lungsod nga gitawag og Dalmanuta. Didto ang mga Pariseo mihangyo Kaniya sa
pagpakita kanila og usa ka timailhan. Si Jesus mibalibad sa paghatag kanila og usa
ka timailhan ug, sumala sa atong makat-unan diha sa Hubad ni Joseph Smith ,
gitudlo kanila nga “walay timailhan nga ihatag ngadto niining henerasyon, gawas
sa timailhan ni Propeta Jonas; tungod kay si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabii
nga didto sa tiyan sa balyena, busa sama usab sa Anak sa tawo nga ilubong sa
sabakan sa yuta” (Joseph Smith Translation, Marcos 8:12).

Marcos 8:22–38
Giayo ni Jesus og hinay-hinay ang lalaki nga buta
Sa Betsaida, usa ka lalaki nga buta gidala ngadto sa Manluluwas aron mamayo.
Basaha ang Marcos 8:22-26, nga mangita kon giunsa sa pag-ayo sa Manluluwas
kini nga lalaki.

Tan-awa sa bersikulo 24 nga human gibutang sa Maluluwas ang Iyang mga kamot
sa unang higayon diha sa buta nga lalaki, nakakita siya, apan dili siya makakita
og klaro.

Diha sa Marcos 8:25, pagkahuman
gibutang sa Manluluwas ang Iyang mga
kamot diha sa lalaki sa ikaduha nga
higayon, atong mabasa nga ang
panan-aw sa lalaki hingpit nga
napahiuli.

Nganong importante nga masabtan nga
ang ubang mga panalangin, sama sa
pag-angkon og pagpamatuod sa
ebanghelyo o pagdawat og pisikal o
espiritwal nga pagkaayo , kasagaran
moabut nga inanay o anam-anam, kay
sa diha-diha dayon o sa usa ka
higayon?

Sa Marcos 8:27–38 atong mabasa sa
pamahayag ni Pedro nga si Jesus mao
ang Kristo. Ang Manluluwas misulti sa
Iyang mga tinun-an nga dili una ipaila
ngadto sa publiko ang Iyang pagkatawo
isip nga ang Kristo, o Mesiyas. Siya
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misugod usab sa pagtudlo kanila mahitungod sa Iyang umaabut nga pag-antus ug
kamatayon diha sa Jerusalem.

3. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Marcos 6–8 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:

Ang husto nga han-ay sa mga tubag sa kalihokan dinhi niining leksyon: 7, 5, 2,
4, 3, 1, 6. (Kini gibasi gikan sa New Testament Teacher Manual [manwal sa
Church Educational System, 2014], 68.)
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UNIT 8: DAY 3

Marcos 9:1–29
Pasiuna
Mga unom ka bulan sa wala pa ang Iyang Pagpalansang sa Krus, si Jesus nahimaya
ang panagway (nakita sa Iyang nahimaya nga kahimtang) samtang Siya ug sila ni
Pedro, Santiago, ug Juan didto sa usa ka bukid. Siya mitudlo dayon niining mga
tinun-an nga si Juan Bautista mao ang usa ka Elias, o usa ka propeta kinsa
nag-andam sa agianan alang sa Mesiyas. Human si Jesus mibalik ngadto sa Iyang
uban nga mga tinun-an, usa ka lalaki mihangyo ni Jesus sa pagpapahawa sa
espiritu sa yawa gikan sa iyang anak nga lalaki. Si Jesus mipapahawa sa espiritu sa
yawa ug mitudlo sa Iyang mga tinun-an mahitungod sa panginahanglan alang sa
pag-ampo ug pagpuasa.

Marcos 9:1–13
Si Jesus nahimaya ang panagway, ug Siya mitudlo nila ni Pedro, Santiago, ug Juan
mahitungod ni Elias
Tan-awa kon pila ka push-up o sit-up ang imong mahimo sa usa ka minuto.
I-rekord ang imong resulta dinhi: ____________________

Ngano nga ang usa ka tawo gusto o nagkinahanglan nga mopalambo sa iyang
pisikal nga kusog?

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana sa imong scripture study
journal:

a. Sa unsa nga paagi nga ang pisikal nga kusog mahisama sa espirituhanon
nga kusog, o hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo?

b. Unsa ang pipila ka mga sitwasyon diin ikaw mahimong nagkinahanglan nga
magpalig-on sa imong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo?

Samtang ikaw magtuon sa Marcos 9:1–29, pangita sa mga kamatuoran nga
makatabang nimo sa pagpalig-on sa imong hugot nga pagtuo.

Ang Marcos 9:1–13 naglangkob sa istorya sa nahimayang panagway ni Jesus diha
sa presensya nila ni Pedro, Santiago, ug Juan sa usa ka bukid ug ang pagpakita
didto ni Moises ug ni Elias (Elijah), nga imong nakat-unan diha sa imong leksyon
sa Mateo 17. Si Jesus mitudlo usab niini nga mga Apostoles nga gituman ni Juan
Bautista ang gipanagna nga tahas sa usa ka Elias. Ang “Elias” mao ang usa ka
tawag alang niadtong kinsa nag-andam sa agianan alang sa pag-abut sa Mesiyas.

Ang Hubad ni Joseph Smith nagtabang kanato nga mas makasabut pa mahitungod
sa tubag sa Manluluwas sa pangutana sa mga Apostoles, “Nganong magaingon
man ang mga escriba nga si Elias kinahanglan kuno nga mouna usa sa pag-anhi?”
(Marcos 9:11):

“Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, Tinuod nga si Elias mouna sa pag-anhi
aron sa pagpasiuli sa tanang mga butang; ug dili ba nahisulat man mahitungod sa
Anak sa Tawo nga sa ingon magaantus siya sa daghang mga butang ug
pagatamayon.
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“Usab Ako moingon nganha kaninyo, Kana nga Elias sa pagkatinuod moabut,
apan sila mibuhat ngadto kaniya sa bisan unsa nga ilang gusto; ug bisan pa man
nga kini nahisulat ngadto kaniya; ug siya mipamatuod kanako, ug sila wala
modawat kaniya. Sa pagkatinuod kini mao ang Elias” (Hubad ni Joseph Smith,
Marcos 9:10–11).

Kinsa si Elias? Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles mipasabut sa katungdanan ni Elias sa Pagpahiuli:

“Adunay tulo ka nagkalainlaing mga pinadayag nga naghinganlan ni Elias isip
tulo ka managlahi nga personahe. Unsay atong ipanapos?

“… Daghang gipadala nga mga mensahero nga nangalagad gikan sa
kahimayaan aron sa pagtugyan sa mga yawe ug mga gahum, aron itugyan
pag-usab ang ilang mga dispensasyon ug kahimayaan ngadto sa mga katawhan
dinhi sa yuta. Sa labing minus miabut ang mosunod: Moroni, Juan Bautista,

Pedro, Santiago, ug Juan, Moises, Elijah, Elias, Gabriel, Raphael, ug Miguel. (D&P 13; 110;
128:19–21.) Tungod kay klaro nga walay usa ka mensahero nga magdala sa tibuok palas-anon
sa pagpahiuli, apan hinoon nga ang matag usa miabut nga may usa ka piho nga tuga gikan sa
kahitas-an, kini klaro nga ang Elias kombinasyon sa lain laing personahe. Ang pagpahayag
kinahanglan gayud nga masabtan nga usa ka pangalan ug titulo alang niadtong kansang misyon
mao ang paghatag sa mga yawe ug mga gahum ngadto sa mga tawo dinhi niining katapusan
nga dispensasyon [tan-awa sa Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
(1954–56), 1:170–74]” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 221).

Marcos 9:14–29
Si Jesus mipapahawa og dautan nga espiritu gikan sa anak nga lalaki sa usa
ka tawo
Basaha ang Marcos 9:14–18, nga mangita kon unsay nahitabo sa dihang ang
Manluluwas mibalik gikan sa bukid ngadto sa Iyang uban nga mga tinun-an.

Ang anak nga lalaki sa tawo nasudlan
og dautan nga espiritu, nga maoy
hinungdan sa pagkaamang ,
pagkabungol, ug ubang mga problema
(tan-awa sa Marcos 9:17–18, 22, 25).
Hunahunaa nga ikaw ni nga amahan.
Sa unsa kaha nga paagi nga ang imong
hugot nga pagtuo diha sa Manluluwas
ug sa Iyang gahum naapektuhan sa
dihang ang Iyang mga tinun-an dili
makaayo sa imong anak nga lalaki?

Ibutang ang Imong Kaugalingon sa Kahimtang Niadtong Kinsa Misulat sa
mga Kasulatan.
Si Presidente Brigham Young sa makausa nangutana: “Imo bang gibasa ang mga Kasulatan …
nga daw diha ka sa gibarugan sa mga tawo nga misulat niini? … Inyo kining pribilehiyo sa
pagbuhat sa ingon, nga unta kamo mahimong sama ka sinati sa espiritu ug sa kahulugan sa

UNIT  8 ,  DAY 3

194



gisulat nga pulong sa Dios sama sa inyong inadlaw-adlaw nga lakaw ug pakig-istorya” (Mga
Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Brigham Young [1997], 119).

Basaha ang Marcos 9:19–22, nga maghunahuna kon unsay mahimong bation
niining amahan samtang siya nakig-istorya sa Manluluwas.

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
naghatag og dugang panlantaw sa mga pagbati ug pangamuyo niini nga
amahan: “Wala nay laing paglaum, siya nangamuyo sa Manluluwas sa kalibutan,
‘Kon duna 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 maghilak. 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. We don’t know
where else to turn. 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 kinabuhi’” (“Nagatuo Ako,” Ensign o Liahona,
Mayo 2013, 93).

Basaha ang Marcos 9:23, nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas ngadto
sa amahan.

Tingali gusto nimong markahan ang mga pulong sa bersikulo 23 nga nagtudlo sa
mosunod nga baruganan: Kon kita motuo ni Jesukristo, ang tanang mga
butang mahimo ngari kanato. (Hinumdumi nga “ang tanang mga butang”
kalabut sa tanang matarung nga mga panalangin nga pinasubay sa mga katuyoan
ug tukmang panahon sa Langitnong Amahan.)

2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi nga ang pagtuo niini nga baruganan

nagtabang sa usa ka tawo nga nag-atubang og mga kalisdanan nga daw
imposible nga mabuntog?

Basaha ang Marcos 9:24, nga mangita sa gitubag sa amahan ngadto sa baruganan
nga gitudlo sa Manluluwas. Hinumdumi ang duha ka bahin sa tubag sa amahan.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Holland, kinsa mitudlo kon unsay
mga pagtulun-an sa pamahayag sa amahan mahitungod sa unsay atong mahimo
sa panahon sa “pagkawalay pagtuo,” o sa mga panahon sa pagduha-duha o
kahadlok: “Kon mag-atubang og hagit sa hugot nga pagtuo, ang amahan
magpahayag og una sa iyang kalig-on ug dayon diha lamang siya 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

UNIT  8 ,  DAY 3

195



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).

Ikonsiderar ang ikaduhang bahin sa tubag sa amahan: “Tabangi ang pagtoo ko nga
nakulangan” (Marcos 9:24). Palandonga kon unsay imong mahimo sa mga
panahon sa kawalay pagtuo, pagduha-duha, o kahadlok.

Basaha ang Marcos 9:25–27, nga mangita kon unsay tubag sa Manluluwas ngadto
sa mga pangamuyo sa amahan.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga istorya mao nga kon kita
mohupot sa unsay atong gituohan ug magtinguha sa tabang sa Ginoo, Siya
motabang kanato sa pagpalig-on sa atong pagtuo.

3. Tubaga ang usa o duha sa mosunod nga mga pangutana diha sa
imong scripture study journal:

a. Tan-awa ang mga sitwasyon nga imong nalista sa assignment 1 sa leksyon
karon. Sa unsa nga paagi kini nga baruganan magamit niadto nga mga
sitwasyon?

b. Kanus-a ka, o ang usa ka tawo nga imong kaila, nakadawat sa panabang sa
Ginoo sa panahon sa kawalay pagtuo, pagduha-duha, o kahadlok pinaagi sa
paghupot sa pagtuo ug sa pagtinguha Kaniya?

Paningkamot sa paggamit niini nga barunganan sa mga panahon sa kawalay
pagtuo, pagduha-duha, o kahadlok nga imong giatubang. Mahimo usab nimong
ipakigbahin ang baruganan uban sa sakop sa pamilya o higala nga kinsa tingali
nakasinati og mga hagit.

Hinumdumi nga kini nga amahan unang midala sa iyang anak nga lalaki ngadto sa
pipila ka mga tinun-an ni Jesukristo aron mamaayo. Hunahunaa nga ikaw usa sa
mga tinun-an. Unsa kaha ang imong gihunahuna o gibati human mapakyas sa
pagpapahawa sa dautang espiritu diha sa batang lalaki?

Basaha ang Marcos 9:28, nga mangita sa gipangutana sa mga tinun-an ngadto sa
Manluluwas.

Sa Marcos 9:19 si Jesus mihulagway sa mga tawo isip usa ka “dili matoohon nga
kaliwatan.” Kini nga pagbadlong mahimong gitumong usab ngadto sa Iyang mga
tinun-an kinsa anaa. Ang pulong dili matoohon dinhi nagpasabut sa kakulang og
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo. Ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo
gikinahanglan aron mahimong epektibo ang mga panalangin sa priesthood.

Basaha ang Marcos 9:29, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto sa mga
pangutana sa Iyang mga tinun-an.

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga kita makapalambo sa atong
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpuasa.
Ikonsiderar ang pagsulat niining baruganan diha sa imong kasulatan tupad sa
bersikulo 29.
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Ang mosunod nga pamahayag nagtabang kanato sa pagsabut sa lain-laing mga sitwasyon diin
kini nga kamatuoran mahimong magamit: “Kini nga asoy nagtudlo nga ang pag-ampo ug ang
pagpuasa makahatag og dugang kalig-on niadtong naghatag ugnagdawat 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 ikaw nanlimbasog sa
pagbuntog, nagkinahanglan ka nga magpausa ug mag-ampo aron makadawat ang tabang o
kapasayloan nga imong gitinguha. Sama sa demonyo nga gipapahawa ni Kristo, ang imong
kalisdanan tingali maong matang nga mogawas lamang pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa”
(Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa Ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 67).

4. Sa imong scripture study journal, isulat ang mahitungod sa usa ka
kasinatian sa dihang ikaw o ang usa ka tawo nga imong kaila

nakasinati og paglambo sa hugot nga pagtuo pinaagi sa pag-ampo ug sa
pagpuasa. Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo ug ang pagpuasa nagtabang
kanimo sa pagdawat sa matarung nga mga panalangin nga imong gitinguha?

Paghunahuna kon sa unsang paagi nga ang imong hugot nga pagtuo mahimong
nagkinahanglan og paglig-on. Pagplano og usa ka panahon nga ikaw makatinguha
sa pagpalambo sa imong hugot nga pagtuo pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpuasa.
Mahimo nimong isulat ang imong mga plano sa lain nga piraso sa papel ug ibutang
kini sa dapit nga makapahinumdom nimo sa imong tumong.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Marcos 9:1–29 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 8: DAY 4

Marcos 9:30–50
Pasiuna
Gisultihan ni Jesus ang Iyang mga tinun-an sa Iyang nagsingabut nga kamatayon
ug Pagkabanhaw ug mitudlo kanila mahitungod kon kinsa ang labing dako diha sa
gingharian sa Dios. Siya mipasidaan sa sangputanan sa pagdala sa uban ngadto sa
pagpakasala ug mitudlo sa Iyang mga tinun-an sa pagpalayo sa ilang mga
kaugalingon gikan sa mga impluwensya nga magdala kanila ngadto sa
pagpakasala.

Marcos 9:30–37
Gipanagna ni Jesus ang Iyang kamatayon ug Pagkabanhaw ug nagtudlo mahitungod
kon kinsa ang labing dako diha sa gingharian sa Dios
Human gipapahawa ang dautang espiritu diha sa batan-ong lalaki (tan-awa sa
Marcos 9:17–29), ang Manluluwas mibiyahe agi sa Galilea uban sa Iyang mga
tinun-an. Basaha ang Marcos 9:31–32, nga mangita sa mga panghitabo nga
gipanagna sa Manluluwas.

Hinumdumi niini nga mga bersikulo nga pagkahuman misulti si Jesus sa Iyang
mga tinun-an nga Siya pagapatyon ug mobangon pag-usab sa ikatulo nga adlaw,
sa makausa wala na usab nila masabti unsay Iyang gipasabut ug nahadlok nga
mangutana Kaniya.

Sa Marcos 9:33–37, atong makat-unan
nga sa dihang si Jesus misulod ngadto
sa Capernaum, gitudloan Niya ang
Iyang mga tinun-an nga kadtong kinsa
mapainubsanong moserbisyo sa uban
maoy pagaisipon nga labing dako, o
makaangkon sa labing halangdon nga
kahimtang, didto sa gingharian sa Dios.
Siya mitudlo usab kanila sa pagdawat
ngadto sa Simbahan sa mga tawo kinsa
nagpaubos sa ilang mga kaugalingon sama sa mga bata ug kinsa nagdawat Kaniya
(tan-awa sa Joseph Smith Translation, Marcos 9:34–35).

Marcos 9:38–50
Si Jesus mipasidaan batok sa pag-impluwensya sa uban ngadto sa pagpakasala ug
sa dili pagpahimulag gikan sa dautang mga impluwensya
Kon ikaw makasugat og grupo sa mga tawo nga naghangad ug may gitudlo nga
usa ka butang sa ibabaw, unsay imong buhaton? Mohangad ba usab ikaw, aron sa
pagtan-aw unsay gitan-aw sa mga tawo?

Ang kinaiya sa mga tawo sa kasagaran makaimpluwensya sa uban, magdala kanila
sa paggamit og susamang mga pulong, lihok, o mga kinaiya. Kanus-a ka nakakita
og usa ka tawo nga nag-usab sa iyang mga pulong, lihok, o mga kinaiya tungod sa
impluwensya sa uban? ____________________
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Samtang ikaw nagtuon sa Marcos 9:38–50, pangita og mga kamatuoran nga
makatabang kanimo sa paghunahuna sa imong impluwensya diha sa paningkamot
sa uban nga mosunod sa Manluluwas ingon man sa impluwensya sa uban
diha kanimo.

Basaha ang Marcos 9:38, nga mangita sa sitwasyon nga gisulti ni Apostol Juan sa
Manluluwas.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut nga ang mga Apostoles midili niining tawo sa pagpapahawa og mga
yawa tungod kay siya dili kauban sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga
biyahe: “Siya wala nahisakop sa gamay nga grupo sa mga tinun-an nga
mibiyahe, mikaon, natulog ug kanunay nga nakigsulti uban sa Agalon. … Apan
gikan sa tubag sa Ginoo kini tataw nga siya usa ka sakop sa gingharian, usa ka

legal nga administrador kinsa naglihok uban sa awtoridad sa priesthood ug sa gahum sa hugot
nga pagtuo” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:417).

Ang Manluluwas misulti sa mga Apostoles nga dili pagadid-an ang tawo ug
mitudlo nga ang mga tawo kinsa motabang sa Iyang mga tinugyanan pagagantihan
(tan-awa sa Marcos 9:39–41).

Basaha ang Marcos 9:42, nga mangita sa pasidaan sa Manluluwas. Niini nga
kinatibuk-ang kahulugan, magaangin aron makasala nagpasabut og pagpahisalaag o
pag-impluwensya sa usa ka tawo sa pagpakasala.

Ang “mga gagmay nga nagasalig kanako [Jesus]” naglakip sa mapainubsanon,
masaligong mga tinun-an sa Manluluwas sa bisan unsa nga edad. Kini usab
naglakip niadtong kinsa linghod pa sa hugot nga pagtuo, sama sa kabatan-onan ug
bag-ong mga kinabig.

Si Elder McConkie mipasabut nga “mas maayo pang mamatay ug mahikawan sa mga
panalangin sa pagpakabuhi kaysa magpakabuhi ug magpahilayo og mga kalag gikan sa
kamatuoran” ug makasinati sa tumang kasakit ug pahimulag gikan sa Dios nga dala sa atong
mga lihok (Doctrinal New Testament Commentary, 1:420).

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa pasidaan sa Manluluwas sa
Marcos 9:42 mao nga kon kita moimpluwensya og mga tawo nga nagtuo ni
Jesukristo sa pagpakasala, kita adunay tulubagon sa atubangan sa Dios.

Pamalandonga ang mga pamaagi diin ang usa ka tawo mahimong moimpluwensya
og mga tawo kinsa nagtuo ni Jesukristo sa pagpakasala.

Ikonsiderar ang imong impluwensya sa mga tawo nga nagtuo kang Jesukristo. Imo
ba silang giimpluwensya sa pagdirekta sa ilang mga kinabuhi paingon Kaniya o
pagpalayo gikan Kaniya?

1. Sa imong scripture study journal, ilista ang mga paagi diin ikaw
makaimpluwesya sa uban sa pagtuo ni Jesukristo ug sa paglikay sa

pagpakasala. Lingini ang usa sa imong mga ideya, ug paghimo og usa ka
tumong sa pagbuhat niini.
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Sulayi sa pagbad-bad ug pagbugkos pag-usab sa usa ka sapatos, kurbata, o bugkos
gamit lamang ang usa ka kamot.

Unsa nga mga hagit ang imong masinati kon mawala ang usa sa imong mga
kamot? Kanus-a mas maayo nga mawala ang usa ka kamot kay sa adunay duha?

Ang pagputol [amputation] mao ang tinuyo nga pagkuha og parte sa lawas, sama
sa usa ka kamot o usa ka bitiis, nga grabe nga nadaot , masakiton, o may
impeksyon. Bisan og ang pagputol ug ang misunod nga pagkaayo tingali sakit
kaayo ug makalisang, kini nagpugong sa sakit o impeksyon sa pagkatag ug
paghimo og dugang kadaot o kamatayon.

Basaha ang Marcos 9:43, nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas
mahitungod sa higayon nga mas maayong mawad-an og usa ka kamot kaysa
adunay duha.

Ang Manluluwas mapasumbingayon nga mitudlo nga mas maayo pang mawad-an
og usa ka kamot kay sa magbaton sa duha kon ang usa sa atong mga kamot
miimpluwensya kanato sa pagpakasala ug magpadayon sa pag-impluwensya
kanato sa pagpakasala. Wala Siya nagsulti nga kita kinahanglang tinud-anay nga
moputol sa usa sa atong mga kamot; iyang gigamit kining usa ka pulong
pasumbingay sa paghatag og gibug-aton sa importansya sa unsay Iyang gitudlo. Si
Jesus migamit sa imahe sa pagputol sa usa ka kamot sa pagpakita kon unsa ka
importante ug kalisud kining ibulag ang atong mga kaugalingon gikan sa pipila ka
dili matarung nga mga impluwensya.

Ang Joseph Smith Translation nagdugang sa atong pagsabut sa pagtulun-an sa
Manluluwas sa Marcos 9:43–48. Niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga
ang Manluluwas migamit sa kamot, tiil, ug mata sa pagsimbolo sa mga
impluwensya sa atong mga kinabuhi nga makadala kanato sa pagpakasala.
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2. Pagdrowing og usa ka
imahe sa usa ka tawo

diha sa imong scripture study
journal. Lingini ang usa ka kamot,
usa ka tiil, ug usa ka mata diha sa
imahe nga imong gidrowing.
Basaha ang Joseph Smith
Translation, Marcos 9:40–48 (diha sa
appendix sa Biblia), nga mangita
kon unsay gipakigsama sa
Manluluwas sa usa ka kamot, sa usa
ka tiil, ug sa usa ka mata nga
“nakapakasala” og usa ka tawo, o
nakaimpluwensya og usa ka tawo sa
pagpakasala. Sulati ang kamot, tiil,
ug mata nga imong gilinginan diha
sa imong drowing uban sa unsay
girepresentar sa matag usa niini.
Ang pulong kinabuhi niini nga mga
bersikulo nagpasabut sa
kinabuhing dayon.

Sumala sa gitudlo sa Manluluwas, ang
kamot nagrepresentar sa atong mga
sakop sa 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.
Palandonga ang mga pamaagi diin ang pagbulag sa atong kaugalingon gikan sa dili
matarung nga mga impluwensya, o mga impluwensya nga modala kanato sa
pagpakasala o pagkawala sa hugot nga pagtuo, tingali sama sa pagkuha sa usa ka
kamot o tiil. Sumala sa mga bersikulo nga imong gibasa, unsay mahimong
mahitabo kon dili nato ibulag ang atong mga kaugalingon gikan sa dili matarung
nga mga impluwensya?

Ikonsiderar ang pagsulat sa mosunod nga kamatuoran sa inyong mga kasulatan
sunod sa Marcos 9:43–48: Mas maayo pa nga ibulag nato ang atong mga
kaugalingon gikan sa dili matarung nga mga impluwensya kay sa
mahimulag gikan sa Dios.

Si Elder Walter F. González sa Seventy mitudlo mahitungod sa uban nga mga
impluwensya nga kinahanglan ibulag nato ang atong mga kaugalingon gikan
niini: “Kini nagpasabut nga kadto nga pagputol dili lang sa mga higala kon dili
sa matag dautan nga impluwensya, sama sa dili maayo nga mga salida sa
telebisyon, mga internet site, mga sine, mga basahon, mga dula, o mga musika.
Ang pagkulit diha sa atong mga kalag niini nga baruganan motabang kanato sa

pagbatok sa tintasyon nga motugyan ngadto sa bisan unsang dautang impluwensya” (“Karon
Mao ang Panahon,” Ensign o Liahona, Nob. 2007, 55).
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Ang pagbulag sa atong mga kaugalingon gikan sa dili matarung nga mga
impluwensya wala magpasabut og walay pamatasan nga pagtagad sa uban,
panghimaraut sa uban, o pagdumili sa pagpakig-uban sa mga tawo nga dili mga
miyembro sa Simbahan. Hinoon, kita kinahanglang mobulag gikan sa, o molikay
sa suod nga pakigkuyog, uban sa mga tawo nga modala kanato sa pagpakasala.
Bisan kon dili kita makahimo sa pagkuha o paglikay sa matag impluwensya nga
magdala kanato sa pagpakasala, ang Ginoo mopanalangin kanato samtang kita
naningkamot sa pagpalayo sa atong mga kaugalingon gikan sa bisan unsang
dautang impluwensya nga kita makahimo ug samtang kita naningkamot sa
pagpalambo og disiplina sa kaugalingon sa paglikay og mga impluwensya nga dili
nato hingpit nga mawala.

Ikonsiderar ang mga hagit nga lagmit natong masinati pinaagi sa pagbulag sa
atong mga kaugalingon gikan sa dili matarung nga mga impluwensya. Unsaon
nato sa pagkahibalo sa tukma nga pamaagi sa pagbulag sa atong mga kaugalingon
gikan sa dili matarung nga mga impluwensya.

3. Basaha ang mosunod nga mga sitwasyon: Tubaga ang kauban nga
mga pangutana diha sa inyong scripture study journal.

a. Aduna akoy mga higala nga kanunayng moawhag kanako sa pag-apil sa
mga kalihokan nga molapas sa mga kasugoan sa Dios. Apan, nagtuo ako
nga makahimo ako og usa ka maayong impluwensya kanila kon ako
mopadayon sa paggahin og oras kanila. Unsang matang sa relasyon
kinahanglan ako aduna ngadto kanila? Unsay akong kinahanglan nga isulti
ug buhaton aron tukma mahimulag ang akong kaugalingon gikan niini nga
mga higala?

b. Nahimo akong usa ka fan sa inila nga banda sulod sa pipila ka tuig. Sa uban
nilang bag-ong musika ug mga interbyu nag-awhag sila og mga kinaiya ug
mga ideya nga sukwahi sa mga sumbanan ug mga pagtulun-an sa Ginoo.
Musika ug mga pulong lamang ni, di ba? Busa, unsa ang kuyaw sa
pagpadayon og paminaw sa ilang musika ug pagsunod kanila sa
social media?

c. Pirmi nakong madunggan ang inila nga mga pasundayag, ug interesado ko
nga motan-aw niini. Gisultihan ko nga aduna kini mga bati nga pinulongan
ug imoral ug bayulente nga sulod, apan dili man gyud ingon nga moadto ko
ug akong sundon ang bati nga mga butang nga madungog o makita. Busa,
unsay problema kon motan-aw ako niini?

Bisan tuod ang pagbulag sa atong mga kaugalingon gikan sa mga impluwensya
nga magdala kanato sa pagpakasala usahay mahimong lisud, nganong ang mga
ganti, diin naglakip sa kinabuhing dayon, angay niini nga mga sakripisyo?

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana sa imong scripture study
journal:

a. Kanus-a ka, o usa ka tawo nga imong kaila, mipili sa pagbulag gikan sa dili
matarung nga mga impluwensya? (Likayi ang pagsulat og bisan unsang
butang nga personal kaayo o pribado.)

b. Unsa nga mga panalangin ang miabut gikan sa pagbuhat sa ingon?
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Palandonga kon may mga impluwensya ba sa imong kinabuhi nga lagmit modala
nimo ngadto sa pagpakasala. Sa usa ka laing piraso nga papel, isulat kon sa unsa
nga paagi nga imong ibulag ang imong kaugalingon gikan niini nga mga
impluwensya. Ibutang ang papel diin imo kining makita kanunay.

5. Isulat ang mosunod diha ubos sa mga assignment karon sa imong
scripture study journal:

Akong natun-an ang Marcos 9:30–50 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 9: DAY 1

Marcos 10–16
Pasiuna
Duol sa katapusan sa Iyang mortal nga pangalagad, ang Manluluwas mibiya sa
Galilea ug mibiyahe agi sa Perea, usa ka dapit sa sidlakan sa Suba Jordan, sa Iyang
pagpaingon sa Jerusalem. Samtang didto sa Perea, gidapit Niya ang gagmayng mga
bata sa pagduol ngadto Kaniya ug mitambag sa usa ka dato nga batan-ong punoan
sa pagbaligya sa tanan niyang katigayunan ug mosunod Kaniya. Sa Jerusalem ang
Manluluwas nag-obserbar sa usa ka kabus nga biyuda nga mihatag sa iyang diyot
ngadto sa panudlanan sa templo. Sa wala madugay, samtang nanihapon didto sa
Betania, si Maria midihog ni Jesus agig pagpangandam sa Iyang paglubong. Ang
Manluluwas nag-antus sa Getsemani, ug Siya sa wala madugay gihusay ug
gihukman nga mamatay. Human sa Iyang kamatayon diha sa krus ug nabanhaw,
ang Ginoo mipakita ngadto sa Iyang mga Apostoles ug misugo kanila sa pagdala sa
ebanghelyo ngadto sa kalibutan.

Marcos 10:1–16
Si Jesus nagtudlo sa doktrina sa kaminyoon ug nagdapit sa gagmayng mga bata sa
pagduol ngadto Kaniya
Paghunahuna mahitungod sa
gagmayng mga bata nga imong
nailhan.

Unsa nga mga kalidad o mga kinaiya
ang imong gidayeg sa gagmayng mga
bata? ____________________

Samtang ikaw magtuon sa Marcos
10:1–16, pangita og kamatuoran nga
nagtudlo nganong kita kinahanglang
mahisama sa gagmayng mga bata.

Sa Marcos 10:1–12 atong mabasa unsay
gitudlo sa Manluluwas sa mga tawo
mahitungod sa importansya sa
kaminyoon. Alang sa dugang
impormasyon mahitungod sa mga
pagtulun-an sa Manluluwas, mahimo
kang motan-aw sa luyo sa materyal
alang sa Mateo 19:1–12.

Kabahin sa mga pagtulun-an ni Jesukristo sa kaminyoon ug panagbulag sa Mateo
19:1–12 ug sa Marcos 10:1–12, si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles mitudlo:
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“Sumala sa narekord dinhi, ang pagtulun-an sa atong Ginoo mahitungod sa
kaminyoon ug panagbulag mga tipik ug dili kompleto. Masabtan lamang kini kon
ikonsiderar ang koneksyon ngadto sa balaod sa celestial nga kaminyoon ingon
nga gipadayag pag-usab niining moderno nga mga panahon. Kining sama nga
kinatibuk-ang mga baruganan nga nagdumala sa kaminyoon nahibaloan ug
nasabtan sa mga tinun-an sa panahon ni Jesus ug usab, sa labing minus nga

bahin, sa mga Pariseo. Apan ang mga istorya dinhi nga gipatunhay ni Mateo ug Marcos gikan sa
panaghisgutan sa Manluluwas bahin sa kaminyoon ug panagbulag gimubo ug gilaktod pag-ayo
nga kini wala maghatag og klarong hulagway sa problema. …

“… Ang panagbulag dili bahin sa plano sa ebanghelyo bisan unsa pa nga matang sa kaminyoon
ang gihimo. Apan tungod kay ang mga tawo sa tinuod dili kanunay magpuyo nga nauyon sa
mga sumbanan sa ebanghelyo, ang Ginoo nagtugot og panagbulag sa usa ka rason o sa lain,
nag-agad sa espirituhanong kalig-on sa tawo nga nalakip. … Karon nga panahon ang mga
panagbulag gitugutan pinasubay sa sibil nga mga balaod, ug ang mga tawo nga nagbulag
gitugutan sa Simbahan nga magminyo og usab nga walay lama sa imoralidad diin ubos sa usa
ka mas balaan nga sistema moresulta niana nga paagi” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:546–47).

Basaha ang Marcos 10:13–14, nga mangita kon unsay nahitabo sa dihang ang pipila
sa mga tawo nagdala og gagmayng mga bata aron makita si Jesus.

Basaha ang Marcos 10:15–16, nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas sa
Iyang mga tinun-an samtang Siya midapit sa gagmayng mga bata sa pagduol
ngadto Kaniya. Ang mga pulong “dawata ang gingharian sa Dios” sa bersikulo 15
nagpasabut sa pagdawat sa ebanghelyo ug ang pagkahimong usa ka miyembro sa
Iyang Simbahan.

Basi niini nga mga bersikulo, unsay mahitabo samtang atong gidawat ang
ebanghelyo sama sa gagmayng mga bata? Tubaga ang pangutana pinaagi sa
pagkompleto sa mosunod nga baruganan: Samtang atong gidawat ang
ebanghelyo sama sa gagmayng bata, maandam kita sa ____________________.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa sa imong hunahuna ang ipasabut sa pagdawat sa ebanghelyo “sama
sa usa ka gamayng bata” (Marcos 10:15)?

b. Kon adunay usa ka tawo nga modawat sa ebanghelyo sama sa usa ka
gamayng bata, sa imong hunahuna sa unsang paagi siya mobasa sa mga
kasulatan, moampo, ug mosimba sa Simbahan?

Marcos 10:17–45
Ang Manluluwas nagtambag sa dato nga bantan-ong punoan sa pagbaligya sa
iyang mga katigayonan ug mosunod Kaniya; Siya nagtambag sa Iyang mga tinun-an
sa pagserbisyo sa usag usa
Basaha ang Marcos 10:17–20, nga mangita kon unsay nahitabo human nga si Jesus
mipanalangin sa gagmayng mga bata. Ikonsiderar ang pagmarka sa unsay
gipangutana sa tawo ngadto sa Manluluwas ug giunsa pagtubag sa Manluluwas.
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Unsaon nimo sa paghulagway ang tawo kinsa miduol ngadto ni Jesus?
____________________

Ang Mateo 19 usab naglangkob sa istorya niining tawo nga miduol ngadto sa
Manluluwas. Basaha ang Mateo 19:20, nga mangita kon giunsa pagtubag sa tawo
ang tambag sa Manluluwas sa pagsunod sa mga kasugoan. Tingali gusto nimong
markahan ang dugang nga pangutana nga gipangutana sa batan-ong lalaki
ngadto Kaniya.

2. Isulat ang mosunod nga pangutana diha sa inyong scripture study
journal: Unsa pay akong kulang? Imong tubagon ang dugang nga

mga pangutana nga may kalabutan niini nga pangutana sa ulahing bahin sa
leksyon.

Basaha ang Marcos 10:21, nga mangita kon giunsa pagtubag sa Manluluwas ang
batan-on nga lalaki.

Timan-i ang mga pulong “si Jesus nagsud-ong kaniya ug nahigugma kaniya” sa
bersikulo 21. Nganong importante kaha nga mahibaloan nga si Jesus nahigugma
niining batan-on nga lalaki sa wala pa Siya misulti kaniya kon unsay iyang kulang?

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga tungod kay Siya
nahigugma kanato, ang Ginoo motabang kanato nga masayud unsay atong
kulang sa atong mga paningkamot sa pagsunod Kaniya, ug kon kita
mangutana sa Ginoo, Siya motudlo kanato unsay kinahanglan natong
buhaton aron mapanunod ang kinabuhing dayon.

Basaha ang Marcos 10:22, nga mangita kon giunsa sa batan-on nga lalaki pag-react
sa dihang ang Manluluwas mitambag kaniya sa pagbaligya sa tanan nga anaa
kaniya. Sumala sa bersikulo 22, nganong ingon niana ang iyang pag-react?

Ikinaugalingon ang Texto sa Kasulatan
Ang pagsukip sa imong pangalan diha sa teksto sa kasulatan makatabang sa mga kamatuoran
sa tudling nga mahimong mas makahuluganon nganha kanimo. Ang pagbasa sa mga kasulatan
ingon og kini gisulat alang kanimo mahimong usa ka makatabang nga paagi aron mabati ang
tingog sa Espiritu nga nagsulti nganha kanimo.

Bisan tuod kita wala hangyoa sa pagbiya sa atong mga bahandi aron sa pagsunod
sa Ginoo, Siya naghangyo kanato sa paghimo og laing mga sakripisyo sa
pagserbisyo Kaniya ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo.

3. Ubos sa pangutana nga “Unsa pay akong kulang?” tubaga ang
mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture study

journal:

a. Unsa ang pipila sa mga sakripisyo nga ang Ginoo naghangyo kanato nga
tingali lisud himoon?

b. Pagsulat mahitungod sa usa ka sakripisyo nga ang Ginoo mihangyo (o
naghangyo) kanimo nga tingali lisud buhaton.
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Sa mainampoon nga paagi palandonga ang pangutana “Unsa pay akong kulang?”
ug sunda ang bisan unsang mga pag-aghat nga mahimo nimong madawat kabahin
sa mga sakripisyo nga ipabuhat sa Ginoo kanimo.

Basaha ang Marcos 10:23–27.

Sa imong hunahuna nganong lisud alang niadtong kinsa misalig sa mga bahandi o
ubang kalibutanon nga mga butang nga makasulod sa gingharian sa Dios? Unsa
kaha ang gipasabut nga ang tanang butang posible alang niadtong kinsa nagsalig
sa Dios?

Basaha ang Marcos 10:28–31, nga mangita kon unsay gisaad ni Jesus niadtong
kinsa andam sa pagbiya sa tanang butang aron sa pagsunod Kaniya.

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan ang mosunod nga baruganan:
Aron madawat ang kinabuhing dayon, kita kinahanglan gayud andam
mobiya sa bisan unsa nga gikinahanglan sa Ginoo kanato.

Ngano nga ang kinabuhing dayon takus sa bisan unsa nga sakripisyo nga kita
gihangyo sa paghimo?

Sa Marcos 10:35–45 atong makat-unan nga sila si Santiago ug Juan nangutana ni
Jesus kon mahimo ba silang molingkod sa halangdon nga mga dapit diha sa tuo
nga kamot ug wala nga kamot ni Jesus diha sa mahangturon nga gingharian.
Dayon ang Manluluwas mitudlo sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga
kinahanglan gayud dili sila mahisama sa mga lider sa Hentil kinsa migamit og
awtoridad ngadto sa uban. Kadtong kinsa labing hawod diha sa gingharian sa Dios
mao ang sulugoon sa tanan.

Marcos 11–13
Ang Manluluwas nagtudlo diha sa templo ug nag-obserbar sa usa ka biyuda nga
mihatag og diyot ngadto sa panudlanan sa templo
Sa matag mosunod nga mga talan-awon, duha ka mga tawo naghatag og mga
halad ngadto sa Ginoo. Hunahunaa unsay kalainan tali sa mga halad sa matag
talan-awon.

• Usa ka babaye mihatag sa iyang bishop og dako kaayong kantidad sa kwarta
isip halad sa puasa. Laing babaye kinsa nagpuyo sa samang ward mihatag og
gamay kaayong kantidad ngadto sa iyang bishop isip halad sa puasa.

• Usa ka lalaki miserbisyo isip usa ka stake president. Laing lalaki diha sa samang
stake nagserbisyo isip usa ka magtutudlo sa primary.

Unsa kaha nga mga pagbati aduna ang usa ka tawo kon ang iyang halad ngadto sa
Ginoo ingon og gamay ra kon itandi ngadto sa mga halad sa uban?
____________________

Samtang ikaw magtuon sa Marcos 11–13, pangita sa mga kamatuoran nga
motabang kanimo nga makahibalo kon sa unsang paagi ang Ginoo molantaw sa
imong mga halad ngadto Kaniya.
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Sa Marcos 11:1–12:40 atong
makat-unan nga samtang ang
Manluluwas nagkaduol sa katapusan sa
Iyang mortal nga pagpangalagad,
madaugon Siyang misulod sa
Jerusalem, miabug sa mga tigpang-ilis
og mga kwarta gikan sa templo, ug
mitudlo sa katawhan didto.

Samtang didto siya sa templo, si Jesus
nakasaksi og mga tawo nga nanagdala
og kwarta ngadto sa panudlanan sa
templo isip halad ngadto sa Dios. Basaha ang Marcos 12:41–44, nga mangita kon
unsay nakita sa Manluluwas diha sa panudlanan.

Unsay gisulti sa Manluluwas kalabut sa halad sa biyuda itandi ngadto sa mga halad
sa uban?

Hunahunaa ang sensilyo nga may pinakagamay nga kantidad sa kwarta sa imong
nasud. Ang usa ka diyot mao ang “kinagamyan nga bronsi nga sensilyo nga gigamit
sa mga Hudeo” (Bible Dictionary, “Money”).

4. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Ngano kaha nga ang Manluluwas miisip sa halad sa biyuda

nga mas labaw kaysa uban nga mga halad?

Basi sa unsay gisulti sa Ginoo mahitungod sa biyuda, atong makat-unan ang
mosunod nga mga baruganan: Kon andam kita nga mohatag sa tanan nga anaa
kanato ngadto sa Ginoo, Siya modawat sa atong halad bisan kini ingon og
gamay kon itandi ngadto sa uban.

Gikinahanglan ang hugot nga patuo sa paghatag sa tanan nga anaa kanato ngadto
sa Ginoo. Kini nga baruganan sa sakripisyo gitudlo diha sa Lectures on Faith: “Dinhi
atong bantayan, nga ang relihiyon nga wala magkinahanglan og sakripisyo sa
tanang mga butang wala gyuy gahum igo sa pagpakita og hugot nga pagtuo nga
gikinahanglan sa kinabuhi ug sa kaluwasan” (Lectures on Faith [1985], 69).

Sa Marcos 13 atong makat-unan nga ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga
Apostoles mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi. Nagtuon ka mahitungod niini sa
Joseph Smith—Mateo (tan-awa ang leksyon alang sa Unit 6: Day 2).

Marcos 14:1–9
Si Maria midihog sa Manluluwas
Human ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga tinun-an mahitungod sa mga
timailhan sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi, mibiya Siya sa Jerusalem ug miadto sa
Betania ngadto sa balay sa usa ka lalaki nga ginganlan og Simon, kinsa kanhi
nataptan og sangla. Sa panahon sa katapusang semana sa kinabuhi sa Manluluwas,
mibalik-balik Siya gikan sa Betania ngadto sa Jerusalem sa makadaghang higayon.

Basaha ang Marcos 14:3 ug Juan 12:3, nga mangita kon unsa nga buhat sa hugot
nga pagtuo ug gugma nga gihimo ni Maria alang kang Jesus.
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Si Elder James E. Talmage sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipahayag: “Ang pagdihog og lana sa usa ka dinapit gamit sa ordinaryo nga
lana mao ang pagpasidungog kaniya; ang pagdihog usab og lana sa iyang mga
tiil nagpakita og dili sagad ug talagsaon nga pagtagad; apan ang pagdihog og
lana sa ulo ug tiil gamit ang lunsay nga nardo, ug sa ingon nga kadaghan, usa ka
buhat sa balaang pagtahud nga panagsa rang buhaton bisan ngadto sa mga

hari. Ang gibuhat ni Maria usa ka pagpakita og pagdayeg; usa kadto ka humot nga nangalimyon
gikan sa kasingkasing nga nag-awas-awas uban sa pagsimba ug pagbati” (Jesus the Christ, ika-3
nga ed. [1916], 512512).

Pangitaa sa Marcos 14:4–9, nga mangita kon giunsa pag-react sa pipila ka mga
tawo diha sa panihapon ngadto sa unsay gibuhat ni Maria.

Giunsa sa Manluluwas pagtubag kadtong mga nanaway ni Maria?

Ang mga pulong “usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako” sa
bersikulo 6 nagpakita nga ang Manluluwas nahimuot sa unsay gihimo ni Maria.
Ang mga pulong “gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo” sa bersikulo 8
nagpasabut nga mihatag siya sa iyang labing maayo ngadto sa Ginoo.

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga ang Manluluwas
mahimuot kon kita mohatag Kaniya sa atong labing maayong mga
paningkamot.

5. Ikonsiderar kini nga baruganan ug ang nag-unang baruganan nga
atong naila gikan sa istorya sa diyot sa biyuda, ug kompletoha ang

mosunod nga mga assignment diha sa imong scripture study journal:

a. Ipasabut kon sa unsang paagi nga ang pagtuo diha niini nga mga
kamatuoran lagmit motabang niadtong kinsa mibati nga wala silay daghang
ikahatag ngadto sa Ginoo.

b. Ihulagway ang usa ka panahon sa dihang imong nakita ang usa ka tawo nga
mihatag sa iyang labing maayo ngadto sa Ginoo.

Hunahunaa kon sa karon ikaw naghatag ba sa imong labing maayo ngadto sa
Ginoo. Pagpili og usa ka aspeto sa imong kinabuhi diin mahimo nimong
mapalambo, ug pagtakda og usa ka tumong nga motabang kanimo sa paghatang
sa imong labing maayo ngadto sa Ginoo.

Marcos 14:10–16:20
Nagsugod si Jesus sa Iyang Pag-ula samtang Siya nag-antus didto sa Getsemani;
giluiban Siya ni Hudas Iscariote ug gidala sa atubangan sa Hudeo nga mga lider
Sa Marcos 14:10–16:20 atong makat-unan nga si Jesus ug ang mga Apostoles
nag-obserbar sa Pagpalabay ug si Jesus mipaila sa mga timaan sa sacrament. Dayon
miadto sila sa Tanaman sa Getsemani, diin si Jesus nag-antus alang sa atong mga
sala. Dayon Siya gibudhian ni Hudas Iscariote, ilegal nga gihusay sa Sanhedrin, ug
gihukman nga mamatay. Human namatay ang Manluluwas diha sa krus ug
nabanhaw, mipakita Siya ngadto sa Iyang mga Apostoles ug misulti kanila sa
pagdala sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan, nagsaad kanila nga ang mga timailhan
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mosunod niadto kinsa motuo. (Natun-an nimo kining materyal diha sa mga
leksyon alang sa Mateo 26–28.)

6. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Marcos 10-16 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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Pasiuna ngadto sa Lucas
Nganong Tun-an Kini nga Basahon?
Ang basahon ni Lucas naghatag og dugang nga saksi sa daghang mga kamatuoran
nga girekord ni Mateo ug Marcos ug usab naglangkob og talagsaon nga sulod. Ang
Ebanghelyo ni Lucas makapalawon sa imong pagsabut sa mga pagtulun-an ni
Jesukristo ug motabang kanimo nga mas hingpit nga mopasalamat sa Iyang gugma
ug kalooy alang sa tanang katawhan, ingon nga gipakita sa panahon sa Iyang
mortal nga pagpangalagad ug pinaagi sa Iyang walay kinutuban nga Pag-ula.

Kinsa ang Misulat Niini nga Basahon?
Si Lucas ang tagsulat niini nga Ebanghelyo. Siya usa ka mananambal (tan-awa sa
Mga taga-Colosas 4:14) ug “usa ka mensahero ni Jesukristo” (Hubad ni Joseph
Smith, Lucas 1:1 ). Si Lucas usa sa “kaabay sa buhat” ni Pablo (Filemon 1:24; siya
gitawag og Lucas dinhi) ug kauban nga misyonaryo ni Pablo (tan-awa sa 2 Timoteo
4:11). Si Lucas usab ang misulat sa basahon sa Mga Buhat (tan-awa sa Bible
Dictionary, “Lucas”).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Bisan og wala kini eksakto mahibaloi kanus-a gisulat ni Lucas ang iyang
Ebanghelyo, kini maingon og gisulat sa ikaduhang katunga sa unang siglo A.D. Ang
mga tinubdan ni Lucas mao ang mga tawo kinsa “gikan pa sa sinugdan mga saksi”
(Luke 1:2) sa mortal nga pangalagad sa Manluluwas ug sa Pagkabanhaw. Wala kita
masayud kon diin gisulat ang Ebanghelyo ni Lucas.

Ngadto Kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Tuyo ni Lucas sa iyang Ebanghelyo nga basahon una sa tanang hentil nga
magbabasa, ug iyang gipresentar si Jesukristo isip ang Manluluwas sa mga Judeo
ug mga Hentil. Si Lucas piho nga mipatunong sa Iyang ebanghelyo ngadto ni
“Teofilo” (Lucas 1:3), nga sa Griyego nagpasabut og “higala sa Dios” o “pinalangga
sa Dios” (tan-awa sa Bible Dictionary, “Teofilo”). Kini klaro nga si Teofilo
nakadawat og panudlo kaniadto kalabut sa kinabuhi ug mga pagtulun-an ni
Jesukristo (tan-awa sa Lucas 1:4). Si Lucas naglaum sa paghatag og dugang nga
panudlo pinaagi sa paghatag og usa ka hinan-ay nga istorya sa misyon ug
pangalagad sa Manluluwas. Gusto niya nga kadtong kinsa mobasa sa iyang
pagpamatuod “maila ang pagkatinuod” (Lucas 1:4) sa Anak sa Dios—ang Iyang
kapuangod, Pag-ula, ug Pagkabanhaw.

Unsa Ang Pipila ka Klaro nga Kalainan Niini nga
Basahon?
Ang Lucas mao ang labing taas sa upat ka mga Ebanghelyo ug ang labing taas nga
basahon sa Bag-ong Tugon. Ang pipila sa labing inila nga mga istorya sa
Katilingban sa mga Kristiyano talagsaon ngadto sa Ebanghelyo ni Lucas: ang mga
kahimtang nga naglibut sa pagkatawo ni Juan Bautista (tan-awa sa Lucas 1:5–25,
57–80); ang tradisyonal nga saysay sa Pasko (tan-awa sa Lucas 2:1–20); ang istorya
ni Jesus isip usa ka 12-anyos nga bata didto sa templo (tan-awa sa Lucas 2:41–52);
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mga sambingay sama sa maayo nga Samarianhon (tan-awa sa Lucas 10:30–37),
ang anak nga nawala (tan-awa sa Lucas 15:11–32), ug ang adunahan nga tawo ug
si Lazaro (tan-awa sa Lucas 16:19–31); ang istorya sa napulo ka mga sanlahon
(tan-awa sa Lucas 17:11–19); ug ang istorya sa nabanhaw nga Ginoo nga nagkuyog
og lakaw sa Iyang mga dispulo diha sa dalan sa Emaus (tan-awa sa Lucas
24:13–32).

Lain pang talagsaon nga kalainan mao ang paglakip sa mga pagtulun-an ni Juan
Bautista nga dili makita sa uban nga mga Ebanghelyo (tan-awa sa Lucas 3:10–14);
sa 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 calling, pagbansay, ug
misyonaryo nga mga trabaho sa mga Seventy (tan-awa sa Lucas 10:1–22). Dugang
pa, si Lucas mao lamang ang tagsulat sa Ebanghelyo nga nagrekord nga ang
Manluluwas mipaagas sa Iyang dugo didto sa Getsemani ug nga usa ka anghel
nangalagad ngadto Kaniya (tan-awa sa Luke 22:43–44).

Tungod kay ang Ebanghelyo ni Lucas nagsugod ug nagtapos sa templo, kini usab
nagtimaan sa importansya sa templo isip usa ka labing importanting dapit sa mga
pagpakigsabut sa Dios sa katawhan (tan-awa sa Lucas 1:9; 24:53).

Outline
Lucas 1–3. Ang mga pagkatawo ug mga misyon ni Juan Bautista ug ni Jesukristo
gipanagna. Mga saksi mipamatuod nga ang bata nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa
edad nga 12, si Jesus nagtudlo didto sa templo. Si Juan Bautista nagsangyaw sa
paghinulsol ug nagbunyag ni Jesus. Nagrekord si Lucas sa genealogy ni Jesus.

Lucas 4–8. Si Jesukristo gitintal didto sa kamingawan. Sa Nazaret Iyang gipahayag
ang Iyang Kaugalingon isip ang Mesiyas ug gisalikway. Nagpili Siya sa Napulog
Duha ka mga Apostoles ug nagtudlo sa Iyang mga tinun-an. Nagpasaylo Siya sa
mga sala ug naghimo og daghang milagro.

Lucas 9–14. Ang Napulog Duha ka mga Apostoles gipadala aron sa pagsangyaw
ug sa pagpang-ayo. Si Jesukristo mipakaon sa kapin sa 5,000 ka mga tawo ug
nahimaya ang panagway didto sa usa ka bukid. Nagtawag siya sa Seventy ug
nagpadala kanila ngadto sa pagtudlo. Nagtudlo siya mahitungod sa pagkatinun-an,
pagpakaaron-ingnon, ug paghukom. Gisaysay Niya ang sambingay sa maayo nga
Samarianhon.

Lucas 15–17. Si Jesukristo nagtudlo pinaagi sa mga sambingay. Nagtudlo Siya
mahitungod sa kasilo, hugot nga pagtuo, ug pagpasaylo. Nag-ayo Siya sa 10 ka
mga sanlahon, ug nagtudlo kabahin sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

Lucas 18–22. Si Jesukristo nagpadayon sa pagtudlo pinaagi sa mga sambingay.
Nag-ayo Siya sa tawo nga buta, ug nagtudlo kang Zaqueo. Madaugon Siya nga
misulod ngadto sa Jerusalem, nagbakho alang sa siyudad, ug naglimpyo sa templo.
Napanagna Siya sa pagkagun-ob sa Jerusalem ug namulong sa mga timailhan nga
mag-una sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi. Nagpasiugda Siya sa sacrament, nagtudlo
sa Iyang mga Apostoles, ug nag-antus didto sa Getsemani. Siya giluiban, gidakop,
gibiaybiay, gihampak, ug gisukit-sukit.

Luke 23–24. Si Jesukristo gitaral sa atubangan ni Pilato ug Herodes, gilansang sa
krus, ug gilubong. Ang mga anghel diha sa lubnganan ug duha ka mga tinun-an
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diha sa dalan paingon sa Emaus mipamatuod nga si Jesukristo nabanhaw. Ang
Manluluwas nagpakita ngadto sa Iyang mga tinun-an sa Jerusalem, nagsaad sa
Iyang mga Apostoles nga sila hatagan og gahum gikan sa Dios, ug misaka sa langit.
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UNIT 9: DAY 2

Lucas 1
Pasiuna
Ang anghel nga si Gabriel mipakita ngadto ni Zacarias ug mipahibalo nga si
Zacarias ug ang iyang asawa, si Elisabet, makabaton og usa ka anak nga lalaki,
kinsa ilang hinganlan og Juan. Paghuman sa unom ka bulan, ang samang anghel
mipakita ngadto ni Maria ug mipahibalo nga siya mamahimong inahan sa Anak sa
Dios. Si Maria mibisita ni Elisabet, ug sila nagmaya sa pag-abut sa Manluluwas.
Human sa tulo ka bulan, si Elisabet nanganak ni Juan, kinsa ilhon isip si Juan
Bautista.

Lucas 1:1–4
Si Lucas nagpasabut sa mga rason sa pagsulat sa iyang Ebanghelyo
Inyo bang mailhan ang panghitabo nga gihulagway sa mosunod nga mga litrato?
Sa ubos sa matag litrato, isulat ang paghulagway sa panghitabo.

Kini nagpakita sa pipila ka mga
panghitabo ug mga pagtulun-an gikan
sa mortal nga pagpangalagad sa
Manluluwas nga narekord ni Lucas
apan wala sa Ebanghelyo ni Mateo,
Marcos, ug Juan.

Si Lucas misugod sa iyang Ebanghelyo
pinaagi sa pagpamulong ngadto sa usa
ka tawo nga gihinganlan og Teofilo
(tan-awa sa Lucas 1:3) ug mipasabut sa
iyang mga rason sa pagsulat. Ang
Teofilo nagpasabut nga “higala sa Dios”
(Bible Dictionary, “Theophilus”).

Basaha ang Lucas 1:1–4, nga mangita sa
rason ni Lucas sa pagsulat niini nga
Ebanghelyo.

Base sa Lucas 1:4, unsay mahimo sa
pagtuon sa Ebanghelyo ni Lucas
alang kanimo?

Samtang ikaw magtuon sa Ebanghelyo
ni Lucas, imong maangkon ang “ maila
ang pagkatinuod ” (Lucas 1:4) sa mga
kamatuoran nga gitudlo diha kanimo
mahitungod ni Jesukristo.

214
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Lucas 1:5–25
Ang anghel Gabriel nagpahibalo sa
pagkatawo ni Juan ngadto ni Zacarias,
ug si Elisabet nagsabak
Unsa kaha kadugay nga imong
mapugngan ang imong ginhawa? I-set
ang timer sulod sa 10 ngadto sa 30
segundos, ug i-start kini kon imo nang
sugdan sa pagpugong ang imong
ginhawa, o mahimo nimong tan-awon
ang segundo nga kamot sa orasan. Kon
mahimo, pugngi ang imong ginhawa
hangtod motingog ang timer o matapos
ang oras.

Unsa ang imong gihunahuna sulod sa
katapusang pipila ka mga segundo sa
wala pa motingog ang orasan ug
nakompleto ang oras? Unsa kaha
kaparehas ang pagpugong sa imong
ginhawa ngadto sa pagbati samtang
nagpaabut nga matuman ang mga
pulong sa Dios?

Palandonga ang usa ka panalangin o
tubag gikan sa Dios nga ikaw naghulat
o naglaum. Samtang ikaw nagtuon sa
Lucas 1, nga mangita sa mga
kamatuoran nga makatabang kanimo
kon ikaw naghulat sa mga pulong sa
Dios nga matuman diha sa imong
kinabuhi.

Basaha ang Lucas 1:5–7, nga mangita sa panalangin nga dugayng gipaabut ni
Zacarias ug Elisabet sa gidugayon sa ilang mga kinabuhi.

Unsa ang atong makat-unan mahitungod ni Zacarias ug Elisabet gikan niini nga
mga bersikulo?

Si Zacharias ug Elisabeth mga kaliwat ni Aaron, diin mao ang gigikanan sa tanang
mga pinili nga halangdong pari sa Israel. Nagpasabut kini nga si Juan usa ka
natural nga sumusunod sa Aaronic Priesthood ug sa pagpangulo niini. Ang Propeta
nga si Joseph Smith miingon, “Si Zacarias usa ka sacerdote sa Dios, ug nagdumala
diha sa Templo, ug si Juan usa ka sacerdote nga misunod sa iyang amahan, ug
naghupot sa mga yawe sa Aaronic Priesthood” (sa History of the Church, 5:257).

Ang Lucas 1:8–10 nagrekord nga si Zacarias natudlo sa paghalad sa insenso diha sa
templo sa Jerusalem. Kini usa ka dungog nga miabut ngadto sa usa ka sacerdote
makausa lamang sa iyang kinabuhi.

UNIT 9 ,  DAY 2

216



Basaha ang Lucas 1:11–13, nga mangita kon unsay nahitabo samtang si Zacarias
diha sa Templo.

Hinumdumi sa bersikulo 13 nga ang anghel miingon, “Ang imong pangamuyo
nadungog.” Si Zacarias ug si Elisabet ingon og nangamuyo sulod sa daghang
katuigan aron makabaton og usa ka anak. Mahimo nimong markahan kining mga
pulong diha sa imong mga kasulatan.

Unsa kaha ang gibati ni Zacarias sa iyang pagkadungog nga siya ug si Elisabet
makabaton og usa ka anak nga lalaki bisan og sila “tag-as na kaayog panuigon”
(Lucas 1:7)?

Ang Lucas 1:14–17 nagrekord nga ang anghel Gabriel misulti nga “mabatunan ang
kalipay ug pagmaya” ni Zacarias ug ni Elisabet (Lucas 1:14) ug nga ang ilang anak
nga lalaki moandam og daghang katawhan alang sa Ginoo.

Basaha ang Lucas 1:18–20, nga mangita kon giunsa pagtubag ni Zacarias ang
mensahe ni Gabriel. Ang propeta Joseph Smith mitudlo nga si Gabriel mao si Noe
ug “nagbarug sunod ni Adan sa awtoridad diha sa Priesthood” (Mga Pagtulun-an sa
mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 122).

Hinumdumi unsay nahitabo ngadto ni Zacarias tungod kay siya nagduhaduha sa
mga pulong sa anghel. Ikonsiderar ang pagmarka sa bersikulo 20 unsa ang gisulti
sa anghel mahitungod sa mga pulong—ang mensahe—nga iyang gipamulong
ngadto ni Zacarias.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan ni anghel Gabriel mao nga ang
mga pulong sa Ginoo nga gipamulong pinaagi sa Iyang mga sulugoon
matuman sa ilang panahon. “Sa ilang panahon” nagpasabut nga sumala sa
gitakdang panahon sa Ginoo.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo sa mga pulong sa Ginoo matuman
sumala sa Iyang gitakda nga panahon makaapekto kon giunsa nato sa
pagtubag ang mga saad sa Ginoo?

b. Sa unsa nga paagi nga kining kamatuoran makatabang sa usa ka tawo kinsa
nagpaabut alang sa usa ka balaanong saad nga matuman?

Sa Lucas 1:21–24 atong makat-unan nga sa dihang si Zacarias mibiya sa templo,
siya dili makasulti. Sa wala madugay si Elisabet nanamkon, sumala sa gisaad
sa anghel.

Basaha ang mga pulong ni Elisabet sa Lucas 1:25, ug ikonsiderar kon unsa kaha
ang gibati ni Elisabet samtang siya nangandam nga makaangkon og usa ka anak.
Ang iyang pamahayag nga ang Ginoo “[n]agwagtang sa [iyang] pagkatinamay
taliwala sa mga tawo” nagpasabut sa iyang nasinati nga kaulawan isip babaye nga
dili kaanak. Nianing panahona ug niini nga kultura, ang pagpanganak gidayeg og
maayo, ug ang pagkadili makaanak magdala og walay pagrespetar ug ubos nga
pagbati.
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Lucas 1:26–38
Ang anghel Gabriel nagpahibalo sa nagsingabut nga pagkatawo ni Jesus ngadto
kang Maria
Sa Lucas 1:26–27 atong makat-unan nga sa misunod nga unom ka bulan sa
pagmabdos ni Elisabet, ang anghel Gabriel gipadala ngadto ni Maria, usa ka birhen
sa Nazaret.

Basaha ang Lucas 1:28–33, nga mangita sa mga pulong nga mahimong nakatabang
ni Maria nga masabtan ang kaimportante sa tahas nga gihatag sa Ginoo kaniya.
Ikonsiderar ang pagmarka unsay imong nakit-an. Si Jesus mao “ang Griyego nga
pangalan sa Josue o Jesua, ‘ang Dios mao ang tabang’ o ‘manluluwas’” (Bible
Dictionary, “Jesus”).

Hinumdumi nga ang titulo nga “Anak sa Labing Halangdon” (Lucas 1:32)
nagpasabut ngadto sa doktrina nga si Jesus mao ang Anak sa Dios nga Amahan.

Basaha ang Lucas 1:34, nga mangita sa pangutana ni Maria. Sa iyang pamahayag
“wala man akoy bana” nagpasabut nga siya usa ka birhen.

Basaha ang Lucas 1:35–37, nga mangita sa tubag sa anghel ngadto sa pangutana
ni Maria.

Wala kita mahibalo, gawas sa mga istorya diha sa mga kasulatan, kon sa unsang
paagi nahitabo ang pagpanamkon kang Jesukristo; gisultihan lamang kita nga
milagroso kadto ug nga ang bata kinsa matawo mao ang Anak sa Dios.

Hinumdumi nga sa Lucas 1:37 ang kamatuoran nga gipahayag sa anghel
nagpasabut niining milagroso nga panghitabo. Mahimo nimong markahan kini sa
imong mga kasulatan.

Palandonga ang pipila ka mga kahimtang diin tingali kini lisud o gani imposible sa
pagsunod sa piho nga mga kasugoan. Paglista og tulo o upat ka mga ehemplo diha
sa blangko: ____________________

2. Ikonsiderar ang kamatuoran nga sa Dios, walay imposible.
Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study

journal: Unsa kaha ang isulti ni Maria o Elisabet aron sa pagdasig kanato kon
mobati kita nga ang unsay gipabuhat sa Ginoo kanato lisud o imposible? Dayon
pagsulat mahitungod sa usa ka kasinatian nga nakapalig-on sa imong pagtuo
nga walay imposible sa Dios.

Basaha ang Lucas 1:38, nga mangita kon sa unsang paagi mitubag si Maria ngadto
sa anghel.

Unsa nga ebidensya nga imong makita dinhi niining bersikulo nga si Maria mituo
sa mga pulong sa anghel?

Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi nga ang pagdawat ni Maria sa mga pulong sa
anghel lahi gikan sa tubag ni Zacarias ngadto sa pagpahibalo sa anghel sulod sa
templo. Palandonga kon sa unsa nga paagi nga makasunod ka sa mga ehemplo ni
Maria ug ni Elisabet pinaagi sa pagtuo nga diha sa imong kaugalingon nga
kinabuhi, walay gipangayo ang Ginoo kanimo nga imposible uban sa Iyang tabang.
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Lucas 1:39–56
Si Maria mibisita ni Elisabet, ug sila nagpamatuod sa Manluluwas
Sila ni Elisabet ug Maria mituman sa
importante nga mga tahas nga
nagtabang sa pag-usab sa kalibutan.
Basaha ang Lucas 1:41–45, nga mangita
sa pagpamatuod ni Elisabet samtang
siya “napuno sa Espiritu Santo” (Lucas
1:41).

Tungod sa pagsaksi nga nadawat ni
Elisabet gikan sa Espiritu Santo, unsa
ang iyang nasabtan na mahitungod
ni Maria?

Basaha ang Lucas 1:46–49, nga mangita kon sa unsang paagi si Maria midayeg
sa Ginoo.

Hinumdumi sa bersikulo 49 nga si Maria miingon nga ang Ginoo “nagbuhat ug
dagkong mga butang” alang kaniya. Basaha pag-usab ang Lucas 1:34, 38, 45–46,
nga mangita kon unsay gibuhat ni Maria nga nagtugot sa Ginoo sa pagbuhat og
“talagsaong mga butang” alang kaniya.

Ingon man nga si Zacarias, Elisabet, ug Maria ang matag usa adunay kaugalingong
mga tahas nga buhaton diha sa balaanong plano, kita usab adunay importante nga
mga tahas nga gihatag sa Ginoo. Atong makat-unan gikan niini nga istorya nga
kon matinud-anon kita nga maningkamot sa pagtuman sa mga tahas nga ang
Ginoo aduna alang kanato, Siya makahimo og talagsaong mga butang sa
atong mga kinabuhi.

3. Palandonga ang mga tahas nga gusto sa Ginoo nga imong
tumanon diha sa Iyang plano, ug tubaga ang mosunod nga

pangutana diha sa imong scripture study journal: Unsa kaha ang mahitabo sa
imong kinabuhi kon ikaw motubag ngadto sa Ginoo sama sa gibuhat ni Maria?

Si Presidente Ezra Taft Benson mipamatuod sa mga panalangin sa paghatag sa
atong mga kinabuhi ngadto sa Dios ug matinud-anon nga maningkamot sa
pagsunod sa Iyang kabubut-on: “Ang mga lalaki ug mga babaye kinsa mitugyan
sa ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios makadiskubre nga Siya makahimo og mas
daghan pa diha sa ilang mga kinabuhi kay sa sila makahimo. Iyang paladman
ang ilang mga kalipay, lugwayan ang ilang panan-awon, pasabton og dali ang

ilang mga hunahuna, palig-unon ang ilang mga kaugatan, bayawon ang ilang mga espiritu,
pilo-piloon ang ilang mga panalangin, dugangan ang ilang mga kahigayunan, hupayon ang ilang
mga kalag, hatagan og mga higala ug, bu-buan og kalinaw. Bisan kinsa nga magawagtang sa
iyang kinabuhi tungod kanako, magapatunhay niini” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,”
Ensign, Dec. 1988, 4).
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Lucas 1:57–80
Si Juan Bautista Natawo
Ang Lucas 1:57–80 gipasabut nga pagkahuman nga nanganak si Elisabeth, si
Zacharias namahayag agig kasulatan nga ang bata hinganlan og Juan. Ang
pangalan nga Juan nagpasabut nga “si Jehova manggihatagon.” Nianang tungora
siya sa kalit nakasulti pag-usab, ug siya nanagna mahitungod sa mga misyon ni
Jesukristo ug ni Juan. Samtang matinud-anon kita nga motuman sa atong
balaanong hinatag nga mga tahas sama sa nahimo nila ni Zacarias, Elisabet, ug
Maria, ang Ginoo makahimo usab og talagsaong mga butang alang kanato ug
pinaagi kanato. Ikonsiderar kon unsaon nimo sa pagtuman ang imong
kaugalingong mga tahas diha sa plano sa Ginoo.

4. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karon sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 1 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 9: DAY 3

Lucas 2
Pasiuna
Si Jose ug si Maria mibyahe ngadto sa Betlehem, ug si Jesus natawo didto. Ang mga
magbalantay misunod sa panudlo sa anghel sa pagpangita sa bag-ong natawo nga
si Jesus, ug ilang gisangyaw ang pagkatawo ni Jesus ngadto sa uban. Si Simeon
mipanalangin ni Jesus diha sa templo, ug si Ana mipakigbahin sa iyang pagsaksi
nga ang Manunubos natawo na. Si Jesus mitubo “sa kaalam ug sa gidak-on ug sa
kahimuot kaniya sa Dios ug sa tawo” (Lucas 2:52).

Lucas 2:1–20
Si Jesus natawo didto sa Betlehem
Unsa ka kamasaligon sa imong
kahibalo sa mga panghitabo nga
naglibut sa pagkatawo sa Manluluwas?
Sulayi ang imong kaugalingon pinaagi
sa pagkompleto sa mosunod nga
eksamin. Isulat kon ang matag
pamahayag tinuod (T) o sayop (S).

____ 1. Si Maria ug si Jose miadto sa
Jerusalem aron sa pagbayad og
mga buhis.

____ 2. Si Maria ug Jose mibyahe og
27 ka milya (44 ka kilometro) gikan
sa Nazaret ngadto sa Betlehem.

____ 3. Ang batang si Jesus
gipahimutang diha sa usa ka
pasungan tungod kay puno ang
balay abutanan.

____ 4. Ang mga magbalantay misunod sa bitoon padulong sa pasungan diin
naghigda si Jesus.

____ 5. Gawas ni Maria ug ni Jose, ang unang narekord nga nakakita ni Jesus
mao ang mga magbalantay sa mga karnero.

____ 6. Ang anghel misulti sa mga magbalantay sa dili pagsulti ni bisan kinsa
unsay ilang nakita.

Samtang ikaw magtuon sa Lucas 2, pangitaa ang mga tubag niining mga
pangutana aron sutaon kon natubag ba nimo og husto.

Basaha ang Lucas 2:1–5, nga mangita kon nganong si Jose ug Maria mibyahe
ngadto sa Betlehem.

Si Cesar gusto nga ipanglista, o ihapon, ang mga tawo. Kini gihimo tungod sa mga
katuyoan sa pagbuhis.
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Adto sa Bible Maps, nu. 11, “The Holy Land in New Testament Times,”
nahimutang diha sa Bible appendix. Pangitaa ang mga siyudad sa Nazaret ug
Betlehem diha sa mapa.

Hinumdumi nga ang “Betlehem [anaa] sa mga 85–90 ka milya (137–145 ka
kilometro) habagatan sa Nazaret, malakaw sa labing ubos upat ngadto sa lima ka
adlaw, tingali mas taas kon hunahunaon ang kahimtang ni Maria” (New Testament
Student Manual [manwal sa Church Educational System, 2014], 143).

Pamalandonga unsay imong hunahuna nga labing tukma nga mga kahimtang
alang sa pagkatawo sa Tiglalang ug Manluluwas sa kalibutan. Basaha ang Lucas
2:6–7, nga mangita sa mga kahimtang sa pagkatawo ni Jesus.

Basaha ang Lucas 2:8–14, nga mangita kon giunsa sa pag-anunsyo ang pagkatawo
sa Manluluwas.

Hinumdumi nga ang Lucas 2:10
naghulagway sa mga pagbati nga atong
masinati tungod kay ang Manluluwas
natawo na. Ikonsiderar ang pagsulat sa
mosunod nga kamatuoran diha sa
imong mga kasulatan: Tungod kay ang
Manluluwas natawo sa kalibutan,
makasinati kita og dakong kalipay.

Sa imong pagpadayon sa pagtuon sa
Lucas 2, pangita og mga ehemplo kon
sa unsang paagi nga ang kahibalo sa
pagkatawo sa Manluluwas nagdala og
kalipay ngadto sa uban.

Basaha ang Lucas 2:15–20, nga
magmarka sa mga pulong nga
nagpakita kon giunsa sa mga
magbalantay sa mga karnero pagtubag
ang mga panudlo sa anghel.

Hinumdumi nga ang mga magbalantay sa karnero mitubag diha dayon ngadto sa
mensahe sa anghel. Sa unsa nga pagsaksi nga nadawat sa mga magbalantay sa
karnero, o pagpamatuod, isip resulta sa pagtubag niining mensahe?

Ribyuha ang Lucas 2:17–20, nga mangita sa unsay gibuhat sa mga magbalantay sa
karnero human madawat nila ang ilang pagsaksi ni Jesukristo. Ngano kaha nga ang
mga magbalantay sa karnero mipakigbahin sa uban sa unsay ilang nasinati ug
nadungog?

1. Kompletuha ang mosunod nga mga assignment diha sa imong
scripture study journal:

a. Base sa unsay imong nakat-unan gikan sa mga lihok sa mga magbalantay sa
mga karnero kompletoha ang mosunod nga mga baruganan: Kon atong
madawat ang atong pagpamatuod ni Jesukristo, gusto nato nga
____________________.
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b. Palandonga ang usa ka panahon sa dihang imong gibati ang tinguha sa
pagpakigbahin sa imong pagpamatuod ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo
ngadto sa uban. Isulat kon nganong nakabaton ka niana nga tinguha.

Lucas 2:21–39
Si Simeon ug Ana nagpahayag nga si Jesus mao ang mahimong Manluluwas sa
kalibutan
Sa Lucas 2:21–24 atong mabasa nga walo ka adlaw human sa pagkatawo ni Jesus,
si Maria ug si Jose mipresentar Kaniya didto sa templo pinasubay sa balaod sa
Judeo (tan-awa sa Exodo 13:2). Duha ka mga indibidwal kinsa didto sa templo
nianang adlawa nakaila sa batang si Jesus isip ang Mesiyas.

Basaha ang istorya ni Simeon sa Lucas 2:25–32. (Hinumdumi nga ang mga pulong
“nagpaabut sa paglipay sa Israel” sa Lucas 2:25 nagpasabut sa paghulat alang sa
Manluluwas nga moabut.) Dayon basaha ang istorya ni Ana sa Lucas 2:36–38. Sa
duha ka mga istorya, pangitaa kon sa unsang paagi nga ang kahibalo sa pagkatawo
sa Manluluwas midala og hingpit nga kalipay ngadto niini nga mga indibidwal .

Sa unsang mga paagi nga sila si Simeon ug Ana mipamatuod ni Jesukristo?

Atong mabasa sa Lucas 2:34–35 nga si Simeon mipanalangin usab ni Maria ug
Jose. Ang Hubad ni Joseph Smith nagpatin-aw sa propesiya ni Simeon ngadto ni
Maria: “Oo, usa ka bangkaw ang iduslak ngadto kaniya ngadto usab sa imong
kaugalingong samaran nga kalag; nga ang kahiladmang mga pagbati mapadayag”
(Joseph Smith Translation, Lucas 2:35).

2. Diha sa imong scripture study journal, ipasabut kon nganong ang
kahibalo sa pagkatawo sa Manluluwas nakahatag kanimo og

hingpit nga kalipay. Ikonsiderar ang pagpakigbahin niini nga pagpamatuod
uban sa usa ka higala o atol sa family home evening.

Sumala sa Lucas 2:39, human mapresentar si Jesus didto sa templo, si Maria ug si
Jose mibalik dala si Jesus ngadto sa ilang panimalay sa Nazaret.

Lucas 2:40–52
Ang batan-on nga si Jesus mitubo nga “puno sa kaalam ug kusgan, ug ang grasya
sa Dios diha kaniya”
Pagsulat og mga butang nga gusto
nimong palamboon mahitungod sa
imong kaugalingon:
____________________

Sa unsang paagi nga ang kahibalo kon
sama sa unsa si Jesus sa dihang Siya
anaa sa imong pangidaron nagtabang
kanimo nga mahimong usa ka tawo
nga gusto nimo nga mamahimo?

Ang mga kasulatan naglangkob og
pipila lamang ka mga detalye mahitungod sa kabatan-onan ni Jesus, apan kadto
nga mga detalye mahimong usa ka dako kaayo nga panalangin ug giya kanato

UNIT 9 ,  DAY 3

223



samtang kita naningkamot sa
pagpalambo sa atong mga kaugalingon.
Basaha ang Lucas 2:40, nga mangita
kon giunsa paghulagway ni Lucas ang
sayo nga bahin sa kinabuhi ni Jesus.
Hinumdumi nga ang waxed nagpasabut
sa pagtubo o pagdako.

Sunod, basaha sa Lucas 2:41–49, nga
mangita kon unsay gibuhat ni Jesus sa
dihang 12 anyos pa Siya.

Nganong si Jesus mipabilin didto sa
templo? (Basaha sa Lucas 2:46 diha sa
Giya ngato sa mga Kasulatan
[scripture.lds.org], nga mangita kon sa
unsang paagi nga si Joseph Smith
mihatag og katin-awan kon unsay
gibuhat ni Jesus didto sa templo.)

Kon kini anaa, mahimong
imong tan-awon ang “Young

Jesus Teaches in the Temple” (2:30)
gikan sa The Life of Jesus Christ Bible
Videos, anaa sa LDS.org, aron makita
ang paghulagway sa unsay nahitabo sa
dihang nakit-an ni Jose ug Maria si
Jesus didto sa templo. Kon walay video,
basaha ang Lucas 2:48–50, nga mangita
sa unsay gisulti ni Jesus ngadto ni Maria
ug ni Jose sa dihang Siya ilang
nakita-an.

Unsa ang gipadayag niini nga istorya mahitungod sa kahibalo ni Jesus sa Iyang
balaan nga pagkatawo isip usa ka batan-on nga lalaki?

Ang Propeta Joseph Smith mipahayag sa mosunod mahitungod ni Jesukristo isip
usa ka batan-on: “Sa dihang usa pa ka batan-on si [Jesukristo] nakaangkon sa
tanan nga salabutan nga gikinahanglan aron makapahimo Kaniya sa pagdumala
sa gingharian sa mga Judeo, ug makahimo sa pagpangatarungan uban sa labing
mga maalamon ug labing mangilngig nga mga doktor sa balaod ug
pagkabalaan, ug mohimo sa ilang mga teoriya ug binuhatan nga ingon og

binuang itandi sa kaalam nga Iyang naangkon; apan usa pa lamang siya ka gamay nga batang
lalaki, ug kulang pa sa pisikal nga kalig-on bisan sa pagpanalipod sa Iyang kaugalingon; ug
mahimo siyang magkasakit, gutumon ug mamatay” (sa Teachings of the Prophet Joseph Smith,
62:608).

Basaha ang Lucas 2:51–52, nga mangita sa mga pamaagi diin si Jesus milambo
(tan-awa usab sa Joseph Smith Translation, Mateo 3:24–26 [diha sa Bible
appendix]).
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Lucas 2:52 nagtudlo kanato nga si Jesus “midako diha sa kaalam.” Niana nga
bersikulo ato usab nakat-unan ang laing tulo ka mga pamaagi nga siya mitubo. Sa
pagdako diha sa “barug” nagpasabut sa pagtubo sa lawas. Ang mga pulong “sa
kahimuot sa Dios” may kalabutan sa espirituhanon nga kaayohan, ug ang mga
pulong “ug sa tawo” may kalabutan ngadto sa sosyal nga mga relasyon. Busa, basi
sa atong pagtuon niini nga bersikulo atong makat-unan ang mosunod nga
baruganan: Kita makasunod sa ehemplo ni Jesukristo pinaagi sa pag-angkon
og kaalam ug pagtubo sa pisikal, espirituhanon, ug sa sosyal nga paagi.

Pamalandonga ang mosunod nga mga pangutana:

• Nganong importante man alang kanato ang paglambo sa matag usa niining
upat ka mga dapit?

• Sa unsang paagi nga ikaw napanalanginan samtang naningkamot ka sa
pagsunod sa ehemplo ni Jesus sa pagpalambo sa Iyang Kaugalingon dinhi niini
nga mga dapit?

3. Kopyaha ang mosunod nga tsart diha sa imong scripture study
journal. Dayon sulati sa ubos sa matag kategoriya og tumong alang

sa imong personal nga pagpalambo ug usa ka plano kon sa unsa nga paagi
imong buhaton kana nga tumong sulod sa umaabut nga mga semana.

Makasunod ako sa ehemplo ni Jeus pinaagi sa pagpalambo …

Kategoriya: Sa
intellectual
nga paagi

Sa pisikal
nga paagi

Sa
espirituhanon
nga
paagi nga

Sa sosyal
nga paagi

Ang akong tumong ug plano
sa pagkompleto sa akong
tumong:

4. Isulat sa imong scripture study journal ang mosunod diha sa ubos
sa mga assignment karon:

Akong natun-an ang Lucas 2 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong teacher:

Mga tubag sa tinuod–sayop nga eksamin: 1. Tinuod; 2. Sayop; 3. Tinuod; 4. Sayop;
5. Tinuod; 6. Sayop.
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UNIT 9: DAY 4

Lucas 3–4
Pasiuna
Si Juan Bautista nagsangyaw sa paghinulsol ug mipamatuod sa pag-anhi sa
Mesiyas. Si Jesukristo nabunyagan pinaagi ni Juan Bautista ug dayon nagpuasa
didto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw. Human mibiyahe ngadto sa Galilea, si
Jesus mipadayag ngadto sa mga tawo sa Nazaret nga Siya mao ang Mesiyas. Ang
mga katawhan sa Nazaret misalikway Kaniya, ug Siya miadto sa Capernaum, diin
giayo Niya ang masakiton, ug gipapahawa ang mga yawa.

Lucas 3:1–22
Si Juan Bautista nanagna kabahin ni Jesukristo
Paggahin og pila ka minuto sa pagpamalandong sa mosunod nga mga pangutana:

• Aduna bay tawo nga nagsungog o nagbugalbugal kanimo tungod kay ikaw usa
ka miyembro sa Simbahan?

• Aduna bay tawo nga naghimo nimong kataw-anan o naghagit sa usa ka butang
nga imong gituohan o sumbanan nga imong gipaningkamutan sa pagsunod?

• Aduna bay mga salo-salo o mga panagpundok nga wala ka imbitara o diin
mibati ka nga dili mahimutang tungod sa imong relihiyon?

Samtang ikaw magtuon sa Lucas 3:1–22, pangita og mga kamatuoran nga
makapasabut kon nganong kadtong nagsunod sa ebanghelyo usahay mobati nga
nabulag sa uban.

Ubos sa balaod ni Moises, ang nagdumalang opisyal sa Aaronic Priesthood gitawag
og labawng sacerdote. Apan, sa panahon sa pagpangalagad sa Manluluwas, ang
katungdanan sa labawng sacerdote nahimong malimbungon. Ang mga labawng
sacerdote mao usab ang politikanhong pamunoan sa nasud, apan ang mga
naghupot niana nga mga katungdanan dili na pinili sa Dios niining higayona. Pinili
sila sa mga katawhan sama ni Herodes ug ang uban nga mga opisyal nga Romano
(tan-awa sa Bible Dictionary, “Labawng sacerdote”).

Basaha ang Lucas 3:2–6, nga mangita diha sa bersikulo 2 ngadto kang kinsa
nakigsulti ang Dios imbis ngadto sa mga labawng sacerdote.

I-summarize unsa ang gitudlo ni Juan Bautista sa mga katawhan sa Lucas 3:3–6.
(Alang sa dugang tabang sa unsay gitudlo ni Juan, basaha ang Hubad ni Joseph
Smith , Lucas 3:4–11 [sa appendix sa Biblia].) ____________________

Sa panahon ni Juan ang uban nga mga tawo mituo nga tungod kay sila mga
kaliwatan ni Abraham, mas maayo sila kay sa uban o nga ang Dios labaw nga
nagmahal kanila kay sa dili mga Israelita. Kini nga sitwasyon mahimong parehas sa
mga tawo karon naghunahuna nga makaadto sa langit kay lagi miyembro sila sa
Simbahan.

Basaha ang Lucas 3:7–9, nga mangita kon unsay gitudlo ni Juan sa mga Judeo nga
kinahanglan nilang buhaton aron madawat ang kaluwasan. (Sa bersikulo 9, ang
bunga usa ka simbolo sa mga sangputanan sa mga pagpili nga atong gihimo.)
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Ang mga mag-uuma nga Arabo naglain sa
trigo gikan sa tahop

Hinumdumi diha sa bersikulo 9 kon unsa ang mahitabo niadtong kinsa dili
makadala og “maayong bunga,” o magpuyo sa matarung nga paagi.

Sa Lucas 3:10–15 atong mabasa nga si Juan mitudlo og piho nga mga grupo sa
katilingban nga Judeo kon sa unsa nga paagi nga makadala sila og maayong bunga
pinaagi sa pagpuyo nga matarung. Ang pagpangalagad ni Juan makapadani, ug
ang uban naghunahuna nga malagmit siya mao ang Mesiyas.

Basaha ang Lucas 3:16–17, nga mangita kon unsay gisulti ni Juan nga buhaton sa
Mesiyas kon Siya moanhi.

Ang mga pulong “igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo” (Lucas 3:16)
nagpasabut sa paglimpyo ug pagpabalaan nga epekto sa pagdawat sa gasa sa
Espiritu Santo. Ang Propeta Joseph Smith mitudlo: “Ang indibidwal kinahanglang
matawo sa tubig ug sa espiritu aron makasulod ngadto sa gingharian sa Dios” (Mga
Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 107).

Aron masabtan pa gyud ang Lucas 3:17, makatabang kini nga masabtan ang
mahitungod sa paglain sa trigo gikan sa tahop.

Human ang trigo maani ug magiok
(panahon nga ang lugas ilain gikan sa
nahibilin sa tanom ), alig-igon dayon sa
mag-uuma ang lugas. Ang pag-alig-ig
mao ang karaan nga pamaagi sa
paglain sa mga lugas sa trigo gikan sa
tipasi (tipaka) ug sa panit. Ang
tig-alig-ig mogamit og dakong pala o
kahoy nga idugkal nga gitawag og
paliran aron huypon ang tahop ngadto
sa hangin. Ang huyohoy mopadpad sa
mas gaan , wala kinahanglana nga
tahop, ug ang mas bug-at nga mga
lugas sa trigo mangahulog ngadto sa
giokanan nga salog.

Sa analohiya ni Juan, unsa kaha ang
girepresentar sa trigo?
____________________

Unsa kaha ang girepresentar sa tahop?
____________________

Usa ka importanting doktrina nga gitudlo sa Lucas 3:16–17 mao nga si Jesukristo
molain sa matarung gikan sa mga dautan.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Bisan og ang katapusan nga pagpalain sa mga matarung gikan sa mga
dautan mahitabo sa Adlaw sa Paghukom, sa unsa nga mga paagi nga ang
pagsunod ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo nakahimo sa Iyang mga
tinun-an nga mapalain gikan sa pagkadili matarung karon?
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b. Nganong kinahanglan natong sabton nga samtang kita magtinguha sa
pagsunod ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo mahimong kita mobati o
mahimulag gikan sa uban.

Ang Lucas 3:18–22 nagrekord nga si Jesus mianhi aron magpabunyag ni Juan
Bautista (tan-awa usab sa Mateo 3:13–17). Sa wala madugay, si Juan Bautista
gipabilanggo ni Herodes.

Lucas 3:23–38
Ang kaliwatan ni Jesus gisubay
Sa Lucas 3:23–38, si Lucas milakip og genealogy ni Jesus nga naghatag sa direkta o
bug-os nga kadugo ni Jesus. Siya mipamatuod usab nga si Jose mao ang
“ama-ama” (dili tinuod) nga amahan ni Jesus (Lucas 3:23).

Lucas 4:1–13
Si Jesus gitintal ni Satanas didto sa kamingawan
Ang Lucas 4:1–13 naglangkob sa usa ka istorya ni Jesus nga nagpuasa sulod sa 40
ka adlaw didto sa kamingawan og nagsalikway sa mga tintasyon ni Satanas
(tan-awa usab sa Mateo 4:1–11).

Lucas 4:14–30
Si Jesus nagpahibalo nga Siya mao ang Mesiyas
Ikonsiderar ang mosunod nga mga pulong: puno sa kaguol, gibun-og, gibihag, kabus,
ug buta. Gibati mo ba sukad nga ang usa o mas labaw pa niini nga mga pulong
nahimong naghulagway unsay imong gibati mahitungod sa imong kaugalingon?
Samtang ikaw magtuon sa Lucas 4:14–30, pangitaa ang mga pulong nga nagtudlo
kon sa unsa nga paagi si Jesukristo gipadala aron sa pag-ayo sa mga puno sa
kaguol ug sa pagtubos sa mga bihag.

Sa Lucas 4:14–17 atong mabasa nga human si Jesus mipauli gikan sa pagpuasa ug
gitintal didto sa kamingawan, Siya misugod sa pagtudlo diha sa mga sinagoga sa
Galilea. Sa wala madugay, mibalik Siya sa Iyang lungsod nga natawhan sa Nazaret.
Samtang anaa didto, mibarug siya sa usa ka sinagoga aron sa pagbasa gikan sa
basahon ni Isaias, kinsa nanagna kalabut sa balaan nga misyon sa Mesiyas.

Basaha ang Lucas 4:18–20, nga mangita kon unsa ang gipanagna ni Isaias nga
buhaton sa Mesiyas alang sa mga katawhan. Mahimo nimong markahan unsay
imong nakaplagan.

Basaha ang Lucas 4:21, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus mahitungod sa
tudling sa kasulatan nga Iyang nabasa.

Pinaagi sa pagsulti nga natuman ang gipanagna ni Isaias, si Jesus mipahibalo nga
Siya mao ang Mesiyas nga gipasabut sa panagna. Ikonsiderar ang pagsulat sa
mosunod nga doktrina diha sa imong mga kasulatan: Si Jesukristo gipadala aron
sa pag-ayo sa mga napuno sa kaguol ug pagtubos sa mga binihag.

Gikan sa unsay imong nahibaloan mahitungod sa pagpangalagad sa Manluluwas,
unsa ang pipila ka mga butang nga Iyang gibuhat nga mituman niini nga panagna?
____________________
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Si Elias, ang biyuda sa Sarepta, ug ang iyang
anak nga lalaki

2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsa nga mga kasinatian nga imong nakita nga nagpakita

kon giunsa ni Jesukristo pagpadayon sa pag-ayo ug pagtubos kanato sa atong
panahon?

Basaha ang Lucas 4:22, nga mangita kon sa unsa nga paagi nga ang mga tawo sa
Nazaret mi-react sa pagpahayag ni Jesus nga Siya ang dugay nang gipaabut nga
Mesiyas.

Sa Lucas 4:23 atong mabasa nga si Jesus nasayud nga ang mga tawo sa Nazaret
mohagit Kaniya sa pagmatuod nga Siya mao ang Mesiyas pinaagi sa paghimog
usab sa mga milagro nga Iyang gihimo didto sa Capernaum. Si Jesus mitubag
pinaagi sa pagkutlo og duha ka mga istorya sa kasulatan aron sa pagtudlo kanila og
usa ka barunganan mahitungod sa hugot nga pagtuo.

Basaha ang Lucas 4:24–27, nga mangita
sa duha ka istorya nga gibasihan ni
Jesus. Mahimo nimong basahon sa
laktud ang istorya ni Elias ug sa biyuda
sa Sarepta sa 1 Mga Hari 17:1–16 ug
ang istorya ni Naaman ug ni Eliseo sa
2 Mga Hari 5:1–14. Hatagi og partikular
nga pagtagad kon unsay gibuhat sa
biyuda ug ni Naaman aron ipakita ang
ilang hugot nga pagtuo.

Sa unsa nga mga paagi nga ang biyuda
sa Sarepta ug si Naaman nagpakita og
hugot nga pagtuo?
____________________

Kini importantingmahibaloan nga ang
Daang Tugon nga mga propeta nga si
Elias (Elijah) ug Eliseo (Elisha) mihimo
og mga milagro alang sa mga katawhan
kinsa dili mga Israelita (mga Hentil). Si
Jesus nagtudlo niadtong anaa sa
Nazaret nga bisan adunay mga biyuda ug mga sanlahon taliwala sa mga Islraelita,
duha ka mga Hentil ang nakasinati og mga milagro tungod kay sila adunay hugot
nga pagtuo ug midawat sa mga propeta sa Dios.

Tungod kay daghan kaayo nga mga tawo sa Israel nga nagkulang og hugot nga
pagtuo diha Kaniya, si Jesus mihimo og dyutay ra kaayo nga mga milagro didto
(tan-awa sa Mateo 13:54–58; Marcos 6:1–6). Atong makat-unan ang importanting
baruganan mahitungod sa hugot nga pagtuo kon kita motan-aw sa kalahian sa
mga tawo sa Nazaret uban sa biyuda sa Zarephat ug ni Naaman: Kon atong
ipakita ang atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, kita makakita og mga
milagro nga mahitabo.
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Si Naaman ug ang sulugoon ni Elias

Pagtandi ug Pagkalahi
Ang usa ka tudling sa kasulatan kasagaran nga mapatin-aw kon kini gitandi o gihatangan og
kalahian ngadto sa lain pang butang. Nagtimaan sa mga pagkasusama ug sa mga kalahian tali
sa mga pagtulun-an, mga katawhan, o mga panghitabo makadala og mga kamatuoran sa
ebanghelyo ngadto sa mas klaro nga pagsabut.

3. Sa imong scripture
study journal, paglista

og mga paagi nga atong mapakita
ang atong hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo isip atong Manluluwas.
Ribyuha ang Lucas 4:18, ug
ikonsiderar ang mga paagi nga
imong gikinahanglan aron
makapakita og hugot nga pagtuo
diha ni Jesukristo aron ikaw
makadawat sa mga panalangin nga
nalista didto.

Basaha ang Lucas 4:28–30, nga mangita
kon sa unsa nga paagi mitubag kadtong
diha sa sinagoga sa unsay gisulti
ni Jesus.

Palandonga kon sa unsa nga paagi kini
nga istorya nagpakita kon unsaon ni
Jesukristo paglain 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 mga masakiton
Basaha ang Lucas 4:31–44, nga mangita
kon sa unsa nga paagi ang tubag sa
mga tawo sa Capernaum lahi gikan sa tubag niadtong anaa sa Nazaret.

Sa unsa nga paagi nga kining mga istorya nagpakita sa baruganan nga kon atong
ipakita ang atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, kita makadawat sa Iyang
mga panalangin?

4. Taposa ang imong pagtuon alang karong adlawa pinaagi sa
pagsulat diha sa imong scripture study journal sa imong

pagpamatuod ni Jesukristo isip ang Manluluwas ug sa mga panalangin nga
imong nasinati samtang imong gipakita ang imong hugot nga pagtuo
diha Kaniya.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 3–4 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).
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Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 10: DAY 1

Lucas 5
Pasiuna
Sila si Pedro, Santiago, ug Juan mga mangingisda, apan human nga milagrong
nakakuha og daghang pundok sa isda uban sa tabang sa Manluluwas, ilang
gibiyaan ang tanan aron mosunod sa Manluluwas ug nahimong mga mangingisda
og mga tawo. Si Jesus miayo sa usa ka sanlahon ug sa usa ka tawo nga paralitiko.
Gitawag Niya si Mateo aron mahimong usa ka disipulo ug gitudloan nga mianhi
Siya aron sa pag-awhag sa mga makasasala sa paghinulsol. Gitudlo usab ni Jesus
ang sambingay mahitungod sa pagbutang og bag-ong bino diha sa daan nga mga
botelya.

Lucas 5:1–11
Sila si Pedro, Santiago, ug Juan gitawag sa Ginoo nga mahimong mangingisda og
mga tawo
Palandonga ang mosunod nga mga pangutana: Kanus-a ka gihangyo sa pagbuhat
og usa ka butang nga wala masayud sa tanang mga rason sa pagbuhat niini?
Nganong malisud ang pagsunod sa mga panudlo nga walay pagsabut sa mga rason
alang niini?

Unsa ang tambag gikan sa mga lider sa Simbahan o mga kasugoan sa Ginoo nga
tingali maglisud ang kabatan-onan sa pagsunod kon wala nila masabti sa hingpit
ang mga rason alang niini? ____________________

Samtang ikaw magtuon sa Lucas
5:1–11, pangitaa ang mga baruganan
nga makatabang kanimo kon wala
nimo masabti sa hingpit kon nganong
kinahanglan nimong sundon ang mga
tambag sa mga lider sa Simbahan o ang
sugo sa Ginoo.

Basaha ang Lucas 5:1–5, nga mangita sa
unsay gihangyo sa Manluluwas ngadto
ni Pedro (kinsa gitawag dinhi og Simon;
tan-awa sa Lucas 5:8) nga buhaton
human sa Iyang pagsangyaw. Ang “lanaw sa Genesaret” (Lucas 5:1) mao ang
Dagat sa Galilea, ug ang mga pulong “itaktak didto ang inyong mga pukot aron
makakuha kamo” sa bersikulo 4 nagpasabut sa pag-ariya sa ilang mga pukot aron
makakuha og isda. Ikonsiderar ang pagmarka sa bersikulo 5 kon sa unsa nga paagi
gitubag ni Pedro ang hangyo sa Manluluwas.

Unsa kahay kaugalingong kasinatian ni Pedro sa pagpangisda nga
nakapahunahuna kaniya sa dihang ang Manluluwas misugo kaniya sa pagtaktak og
usab sa mga pukot?

Basaha ang Lucas 5:6–9, nga mangita kon unsay nahitabo sa dihang gibuhat ni
Pedro unsay gisugo sa Manluluwas. Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong nga
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nagpakita nganong kinahanglan natong buhaton unsay gisugo sa Manluluwas
kanato, bisan kon kita wala makasabut kon ngano.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan niini nga istorya mao nga kon kita
mobuhat unsay gipabuhat sa Ginoo bisan kita wala makasabut kon ngano,
Siya makahatag og mas dako nga mga panalangin kay sa atong gipaabut.
Ikonsiderar ang pagsulat niini nga baruganan sa imong mga kasulatan tupad sa
Lucas 5:3–9.

Sa unsa nga paagi nga ang pagsunod niini nga baruganan nagkinahanglan kanato
sa pagsalig diha ni Jesukristo?

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon:

“Kini nga kinabuhi maoy usa ka kasinatian sa lawom nga pagsalig—pagsalig
diha ni Jesukristo, pagsalig sa Iyang mga pagtulun-an, pagsalig sa atong
kapasidad ingon nga giniyahan pinaagi sa Espiritu Santo sa pagsunod niadtong
mga pagtulun-an alang sa kalipay karon ug alang sa usa ka mapuslanon,
kinatas-ang kalipay sa mahangturon nga pagpuyo. Ang pagsalig nagpasabut nga
andam nga mosunod nga walay kasayuran sa katapusan gikan sa sinugdanan

(tan-awa sa Prob. 3:5–7). Aron makahatag og bunga, ang imong pagsalig sa Ginoo kinahanglan
gayud nga mas gamhanan ug malungtaron kay sa imong pagsalig sa imong kaugalingong
personal nga mga pagbati ug kasinatian.

“Ang paggamit sa hugot nga pagtuo mao ang pagsalig nga ang Ginoo nasayud unsa ang Iyang
gihimo diha kanimo ug nga Iyang matuman kini alang sa imong mahangturon nga kaayohan
bisan og dili nimo kini masabtan kon sa unsang paagi posible Niyang mahimo kini” (“Trust in the
Lord,” Ensign, Nob. 1995, 17).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsa nga paagi ikaw makapalambo sa matang sa pagsalig diha ni
Jesukristo nga gihulagway ni Elder Scott?

b. Sa unsa nga paagi ikaw o ang imong pamilya nakadawat og mas dakong
mga panalangin kay sa imong gipaabut pinaagi sa pagsunod sa mga
direksyon sa Ginoo bisan kon wala masabti sa hingpit ang mga rason?

Sa usa ka papel, isulat ang tambag o mga sugo gikan sa Ginoo nga ikaw mas
matinud-anon nga makasunod bisan og wala nimo masabti sa hingpit ang mga
rason alang sa pagbuhat sa ingon. (Kon aduna kay access sa Alang sa Kalig-on sa
mga Kabatan-onan [booklet, 2011], makatan-aw ka niini og mga ideya.) Ibutang ang
papel sa usa ka dapit nga motabang kanimo sa paghinumdom sa imong tumong
nga buhaton sa unsay gipabuhat sa Ginoo.

Sa Lucas 5:10–11 atong mabasa nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan mibiya sa ilang
pangisdaan nga sakayan aron mosunod ni Jesus.
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Lucas 5:12–26
Si Jesus nag-ayo sa usa ka tawo nga adunay sanla ug usa ka tawo nga may paralisis
Unsa ang pipila ka mga butang nga
mahimong gamiton sa pagtabang o sa
pag-ayo sa usa ka tawo nga may
balatian o samad.

Gawas sa pisikal nga balatian o kadaot,
unsa pa kaha ang lain nga
gikinahanglan sa usa ka tawo nga
mamaayo? ____________________

Samtang ikaw magtuon sa Lucas
5:12–25, pangitaa ang mga baruganan
nga nagtudlo kon unsay imong mabuhat nga matabangan ang imong kaugalingon
ug ang uban nga madawat ang gikinahanglan nga pagkaayo.

Pangita og mga Pagtandi ug Pagkalahi diha sa mga Kasulatan
Ang mga kasulatan kanunay nga nagtandi o naglahi og mga ideya, mga panghitabo, ug mga
tawo. Kini nga mga pagtandi ug pagkalahi nagtabang sa pagpakita ug paghatag og gibug-aton
sa mga baruganan sa ebanghelyo. Pangita og mga pagtandi ug mga pagkalahi sa tinagsa nga
mga bersikulo, sa mga kapitulo, ug sa tanan nga mga kapitulo ug mga basahon. Sama pananglit,
samtang imong gibasa ang mahitungod sa Manluluwas nga nag-ayo sa duha ka lalaki diha sa
Lucas 5:12–25, timan-i ang mga pagkasama ug ang mga pagkalahi tali sa mga pagpang-ayo.

2. Diha sa Lucas 5:12–25 atong mabasa ang mahitungod sa
Manluluwas nga nag-ayo sa duha ka mga lalaki. Usa sa mga lalaki

adunay sanla, ug ang laing lalaki adunay paralisis, nagpasabut nga siya
paralisado. Basaha ang Lucas 5:12–15 ug Lucas 5:17–25, ug itandi ang duha ka
mga istorya. Sa imong scripture study journal, paghimo og usa ka tsart sama sa
usa nga anaa sa ubos, ug irekord kon sa unsa nga paagi nga ang duha ka
pagpang-ayo managsama ug sa unsang paagi kini managlahi.

Mga Pagkasama Mga Kalainan

Palandonga ang tahas sa hugot nga pagtuo sa matag istorya. Ikonsiderar ang
pagmarka sa mga pulong “sa pagkakita niya sa ilang pagsalig” diha sa Lucas 5:20.
Ang Manluluwas miila sa hugot nga pagtuo niadtong midala sa tawo nga may
paralisis ngadto Kaniya.

Ang Hubad ni Joseph Smith nagtabang kanato nga mas masabtan ang pangutana
nga gipangutana ni Jesus diha sa Lucas 5:23: “Nagkinahanglan ba kini og mas
dakong gahum sa pagpasaylo sa mga sala kay sa paghimo sa masakiton sa
pagbangon ug paglakaw?” (Hubad ni Joseph Smith Luke 5:23). Pinaagi sa
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pagpangutana niini si Jesukristo nagtudlo nga Siya adunay gahum sa pag-ayo sa
pisikal ug espirituhanon nga paagi.

Unsay imong makat-unan gikan niini nga mga istorya mahitungod sa unsa nga
paagi nga kita mamaayo ug unsay atong mahimo aron matabangan ang uban nga
mamaayo?

Gikan niini nga mga istorya atong makat-unan nga samtang mogamit kita sa
hugot nga pagtuo ug moduol ngadto sa Manluluwas, Siya makaayo kanato ug
nga kita makatabang sa uban nga moduol ngadto sa Manluluwas aron sila
mamaayo. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga mga baruganan diha sa imong mga
kasulatan tupad sa Lucas 5:12–25.

Ang pagkaayo tingali dili kinahanglan magpasabut nga ang Manluluwas
motangtang sa atong mga balatian gikan kanato. Ang pagkaayo mahimo usab nga
magpasabut nga Siya mohatag kanato og kaisug, hugot nga pagtuo, kahupay, ug
kalinaw nga atong gikinahanglan sa paglahutay o pagbuntog sa atong mga
balatian.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga tambag gikan ni Elder David A. Bednar sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang pagkamatarung ug hugot nga pagtuo sa tinuod mao ang instrumento sa
pagpalihok sa bukid—kon ang pagpalihok sa bukid magtuman sa mga katuyoan
sa Dios ug pinasubay sa Iyang kabubut-on. Ang pagkamatarung ug ang hugot
nga pagtuo sa tinuod instrumento sa pag-ayo sa masakiton, bungol, o
bakol—kon ang ingon nga pag-ayo nagtuman sa mga katuyoan sa Dios ug
pinasubay sa Iyang kabubut-on. Busa, bisan adunay hugot nga pagtuo, daghang

mga bukid ang dili mabalhin. Ug dili tanan nga masakiton ang mamaayo. Kon ang tanang
oposisyon gipugngan, kon ang tanang balatian gikuha, niana ang unang mga katuyoan sa plano
sa Amahan mapakyas.

“Kadaghanan sa mga leksyon nga kita gikinahanglan nga mokat-on sa mortalidad madawat
lamang pinaagi sa mga butang nga kita nagsinati ug usahay nag-antus. Ug ang Dios nagpaabut
ug nagsalig kanato nga moatubang sa temporaryong mortal nga kalisdanan uban sa Iyang
tabang aron kita makakat-on kon unsay atong kinahanglang makat-unan ug sa katapusan
mahimong unsay mahimo kanato sa kahangturan.” (“That We Might ‘Not … Shrink’ [D&P
19:18]” [CES devotional for young adults, Mar. 3, 2013], lds.org/broadcasts).

3. Ikonsiderar ang mga balatian nga tingali gikinahanglan sa tawo nga
mamaayo. Sa inyong scripture study journal, tubaga ang usa o mas

daghan pa sa mosunod nga mga pangutana:

a. Unsa ang imong mahimo aron makatabang sa pagdala og mga tawo ngadto
sa Manluluwas aron madawat ang Iyang makaayo nga gahum?

b. Kanus-a ikaw o ang usa ka tawo nga imong kaila naayo pinaagi sa paggamit
og hugot nga pagtuo diha sa Manluluwas?

c. Kanus-a ka nakakita og usa ka tawo nga nagdala og laing tawo ngadto sa
Ginoo aron madawat ang makaayo nga gahum sa Manluluwas?
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Palandonga kon unsay imong buhaton nga magamit ang mas dakong pagtuo diha
ni Jesukristo aron mamaayo, mapasaylo, o mahupay. Paghunahuna usab og mga
paagi nga mahimo nimong dad-on ang usa ka higala o lain pang tawo ngadto sa
Manluluwas.

Lucas 5:27–35
Ang mga Escriba ug mga Pariseo nangutana kon ngano si Jesus nakigsalo sa mga
maniningil sa buhis ug sa mga makasasala
Basaha ang Lucas 5:27–28, ug pangitaa ang pagdapit sa Manluluwas ngadto ni
Mateo (kinsa gitawag og Levi dinhi; tan-awa sa Mateo 9:9).

Unsa ang nakapadani kanimo mahitungod sa unsa nga paagi mitubag si Mateo
ngadto sa pagdapit sa Manluluwas?

Si Mateo usa ka maniningil og buhis, nagpasabut nga siya ang maniningil og buhis
gikan sa isig ka Judeo alang sa panggobyerno nga Romano. Ang mga Judeo sa
kinatibuk-an nagdumot sa mga maniningil og buhis ug gitan-aw sila isip mga
sinalikway ug mga makasasala. Diha sa Lucas 5:29–35 atong mabasa nga samtang
si Jesus nakigsalo ni Mateo ug sa uban, ang mga escriba ug mga Pariseo misaway
Kaniya tungod sa pagkigsalo sa mga makasasala. Si Jesus mitudlo nga Siya mianhi
aron pagtawag sa mga makasasala sa paghinulsol.

Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi ang Manluluwas motagad niadtong anaa sa
imong eskwelahan karon kinsa nag-inusara ug mibati nga sinalikway. Palandonga
kon sa unsa nga paagi ikaw , sama sa gibuhat ni Jesus, mahimong mopaapil
niadtong kinsa nag-inusara ug mibati nga sinalikway o kinsa gikonsiderar nga dili
kaayo ilado nga dili ipaubos ang imong mga sumbanan.

Lucas 5:36–39
Si Jesus naghatag sa sambingay mahitungod sa bag-ong bino diha sa karaan nga
mga botelya
Ang Manluluwas migamit og usa ka sambingay aron sa pagtudlo sa mga escriba ug
sa mga Pariseo. Basaha ang Lucas 5:36–39, nga mangita kon unsa nga mga butang
ang gigamit sa Manluluwas sa pagtudlo sa Iyang sambingay. Ikonsiderar ang
pagmarka niini diha sa imong mga kasulatan.

Paghunahuna og usa ka buslot o gisi sa usa ka daan nga panapton nga gitapakan
og usa ka piraso nga bag-ong panapton. Ang estilo sa bag-ong panapton tingali dili
angay nianang daan nga panapton, o ang piraso sa bag-ong panapton mahimong
mokulo kon kini malabhan ug mohimo sa buslot o gisi nga mas grabe pa kay sa
una. Sa samang paagi, ang ebanghelyo ni Jesukristo dili lamang pangtapak sa daan
nga mga pagtuo ug mga gawi apan hingpit nga pagpahiuli sa kamatuoran.

Ang pulong mga botelya diha sa Lucas 5:37 nagpasabut sa mga panit nga mga bag
nga sudlanan sa bino o mga sudlanan sa bino nga panit.” Ang bag-ong panit
humok ug mainat-inat, samtang ang daan nga panit mahimong mokaging ug
mogabok.
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Mga sudlanan sa bino nga panit

Samtang ang bag-ong bino gibuot
[fermented], ang alkohol magkadaghan
sa sulod ug moinat ang panit nga bag.
Kini nga pag-inat makapadaan,
makapagabok sa mga sudlanan sa bino
nga panit nga mobuto. Sa sambingay,
ang bag-ong bino nagrepresentar sa
mga pagtulun-an ug ebanghelyo sa
Manluluwas, ug ang daan nga bino
nagrepresentar sa mga gawi, mga
tradisyon, ug mga tinuohan sa mga
Pariseo ubos sa balaod ni Moises.

Sa unsa nga paagi nga ang “daan nga
mga botelya” nagrepresentar sa mga
escriba ug sa mga Pariseo nga gitudloan
ni Jesus?

Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi nga
ang “bag-ong mga botelya”
magrepresentar niadtong mga tawo
kinsa mapainubsanon ug andam sa pag-usab aron sa pagdawat sa Manluluwas ug
sa Iyang mga pagtulun-an. Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa
sambingay sa Manluluwas mao nga ang pagdawat sa Manluluwas ug sa Iyang
ebanghelyo, kita kinahanglan gayud mapainubsanon ug andam sa pag-usab.

4. Aron matabangan ka nga mas makasabut niini nga baruganan,
ribyuha ang Lucas 5. Pangita og mga pananglitan sa mosunod nga

mga matang sa tawo, ug isulat unsa ang imong nakaplagan diha sa imong
scripture study journal:

a. Mga indibidwal kinsa nagmagahi ug dili monunot ang ilang kinaiya ngadto
sa Manluluwas ug sa Iyang mga pagtulun-an.

b. Mga indibidwal kinsa mapainubsanon ug andam sa pag-usab ug paglambo
samtang sila misunod sa Manluluwas.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 5 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 10: DAY 2

Lucas 6:1–7:18
Pasiuna
Si Jesus mitudlo mahitungod sa kaimportante sa pagbuhat og maayo ngadto sa
uban, lakip diha sa Igpapahulay. Human naggahin og usa ka gabii sa pag-ampo,
gitawag Niya ang Napulog Duha ka mga Apostoles ug gitudloan sila ug ang usa ka
panon sa mga katawhan. Giayo usab Niya ang ulipon sa kapitan ug gibangon ang
namatay nga anak nga lalaki sa usa ka biyuda.

Lucas 6
Si Jesus nang-ayo sa Igpapahulay, nagpili sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug
nagtudlo sa panon sa mga katawhan
Hunahunaa nga sa inyong mga miting sa Simbahan sa Dominggo imong
madungog ang usa ka pahibalo mahitungod sa usa ka service project alang sa usa
ka pamilya nga nagpuyo sa imong duol. Human sa pahibalo imong madungog ang
mosunod nga mga tubag:

• “Kana nga pamilya nakasinati og daghang pagsulay sa dili pa lang dugay.
Malipay akong motabang sa bisan unsang paagi nga ako makahimo.”

• “Mas maayo unta nga adunay mga pabugnaw pagkahuman, tungod kay kon
wala, dili ako moadto.”

• “Dili man gyud ko ganahan moadto, apan magkinahanglan ako og pipila ka
tabang sa sunod semana sa usa ka proyekto nga akong giorganisar, busa ako
kinahanglan tingali nga motabang karon.”

• “Kon ang akong higala moadto, moadto ako.”

1. Sa imong scripture study journal, isulat unsay gisugyot sa
nag-unang mga tubag mahitungod sa mga rason nganong

moserbisyo ang mga tawo.

Paghunahuna mahitungod sa mga oportunidad nga diha kanimo sa pag-alagad ug
unsay imong gibati mahitungod sa pagserbisyo. Samtang ikaw magtuon sa Lucas
6–7, pangitaa ang mga baruganan nga makatabang kanimo nga magserbisyo sa
mas makahuluganon nga mga pamaagi.

Samtang didto sa Galilea sayo sa Iyang pagpangalagad, giayo ni Jesus ang mikuyos
nga kamot sa tawo sa Igpapahulay (tan-awa sa Lucas 6:6–10), gigahin ang usa ka
gabii diha sa pag-ampo, ug gitawag ang Napulog Duha ka mga Apostoles (tan-awa
sa Lucas 6:12–13). Misugod dayon Siya sa pagtudlo kanila ug “usa ka dakong
panon sa iyang mga tinun-an” (Lucas 6:17) kon unsaon pagdawat og langitnong
mga ganti. Kini nga wali sa Lucas 6 kasagaran gipasabut isip ang Wali diha sa Patag
ug susama kaayo ngadto sa Wali Ibabaw sa Bungtod sa Mateo 5–7. “Adunay
nagkalainlaing hunahuna kon ang Wali Ibabaw sa Bungtod nga girekord ni Mateo
ug ang Wali diha sa Patag nga girekord ni Lucas managsama o managlahi ba nga
mga panghitabo. Hinoon, ang sunod-sunod nga pagkahan-ay sa hitabo ug ang
kinatibuk-ang kahulugan sa rekord ni Lucas ingon og nagpakita nga samang wali
ang girekord diha sa Lucas 6 ug Mateo 5–7” (New Testament Student Manual
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[manwal sa Church Educational System, 2014], 152–53; tan-awa usab sa Bible
Dictionary, “Wali sa Ibabaw sa Bungtod”; Harmony of the Gospels). (Pahinumdom:
Kadaghanan sa sulod sa Lucas 6 nalakip na sa dihang imong gitun-an ang Mateo
5–7; 10:1–4; ug Marcos 3:1–6.)

Basaha ang Lucas 6:19, nga mangita kon unsay gibuhat ni Jesus alang sa mga tawo
sa wala pa Siya mosugod sa pagtudlo kanila.

Sunod, basaha ang Lucas 6:31, nga mangita sa tambag ni Jesus ngadto sa Iyang
mga tinun-an.

Sa unsa nga paagi nga ang paghinumdom nga kinahanglan atong tagdon ang uban
ingon nga kita gusto nga trataron nag-impluwensya sa paagi nga ikaw motratar sa
mga tawo?

Basaha ang Lucas 6:32–35, nga mangita sa dugang tambag nga gihatag ni Jesus sa
Iyang mga tinun-an mahitungod sa paghigugma ug pag-alagad sa uban. Tingali
gusto kang momarka sa bersikulo 35 kon unsay atong kinahanglang paabuton agig
balos sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Hinumdumi unsa ang gisaad sa
Ginoo niadtong kinsa naghimo og maayo alang sa uban nga dili magpaabut og
bisan unsang balos.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
kon mobuhat kita og maayo ngadto sa uban nga dili magpaabut og bisan
unsang butang agi og balos, ang atong ganti mahimong dako ug kita
mahimong mga anak sa Labing Halangdon.

Hinumdumi ang mga pulong “kamo mahimong mga anak sa Labing Halangdon”
(bersikulo 35). Bisan tuod og kitang tanan mga anak sa Dios, kadtong kinsa
naghimo og maayo ngadto sa uban sama sa gibuhat ni Kristo mituman sa ilang
balaanon nga potensyal pinaagi sa pagkahimong sama sa atong Amahan sa Langit.
Paghunahuna kon sa unsa nga paagi nga ang pag-alagad ngadto sa uban nga
walay pagpaabut og bisan unsang balos makatabang sa usa ka tawo nga mas
mahisama kang Kristo.

Basaha ang Lucas 6:36–38, nga mangita sa mga ehemplo nga gihatag ni Jesus nga
mga paagi diin kita makahimo og maayo ngadto sa uban. Hinumdumi nga si Jesus
misaad nga ang tawo kinsa nagpakita og kalooy ngadto sa uban, kinsa naglikay sa
dili matarung nga pagpanghukom sa uban, ug kinsa dali nga mopasaylo
makadawat og kalooy sa Dios.

Nasulayan naba nimo nga magbutang og dugang pang mga aytem sa usa ka kahon
o maleta kay sa masulod niini? Sa Lucas 6:38 ang paghulagway kon unsa ka dako
ang mahatag agig balos sa maayo nga atong gibuhat naglakip sa mga pulong nga
“dinasok ug tinantan, ug magaawas.” Sa unsa nga paagi kini nga mga pulong
naghulagway sa paagi nga ang Langitnong Amahan nagganti kanato samtang
naghatag kita ngadto sa uban?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa Lucas 6:38 mao nga samtang
nagmanggihatagon kita sa uban, ang Langitnong Amahan nagpanalangin
kanato og mas daghan. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga baruganan tupad sa
bersikulo 38.
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Mga guba sa usa ka sinagoga sa Capernaum
sa ika upat o ikalima nga siglo A.D.

2. Paghunahuna og mga pamaagi nga kita mahimong
magmanggihatagon ngadto sa uban. Dayon tubaga ang mosunod

nga mga pangutana diha sa imong scripture study journal:

a. Kanus-a ikaw o ang usa ka tawo nga imong kaila nagmanggihatagon
ngadto sa uban?

b. Sa unsang paagi nga ikaw o ang tawo nga imong kaila napanalanginan sa
Ginoo sa pagkamanggihatagon?

c. Unsay imong buhaton aron mahimong mas manggihatagon ngadto
sa uban?

Usa ka paagi nga mahimo nimong ikonsiderar nga mahimong mas manggihatagon
ngadto sa uban mao ang pagsunod sa balaod sa puasa pinaagi sa paghatag og
halad sa puasa samtang ikaw nagpuasa. Ang imong mga ginikanan tingali
nakahatag na og halad sa puasa alang sa inyong pamilya, apan kon ikaw
makahimo, mahimo gihapon ka nga mohatag. Sa imong pagtinguha nga
mahimong mas manggihatagon ngadto sa uban, pag-ampo alang sa panabang sa
Ginoo nga makaalagad sama sa Iyang pag-alagad.

Luke 7:1–10
Si Jesus nag-ayo sa ulipon sa kapitan
Sa Lucas 7:1 atong makat-unan nga paghuman og tudlo sa dakong panon, si Jesus
misulod sa Capernaum. Basaha ang Lucas 7:2–5, nga mangita kon kinsa ang
nangayo sa tabang ni Jesus human makadungog nga Siya misulod sa lungsod.

Ang kapitan usa ka opisyal sa
kasundalohan nga Romano kinsa
nagmando og 50 ngadto sa 100 ka mga
sundalo. Ang mga Judeo sa
kinatibuk-an dili gusto sa mga kapitan
tungod kay sila nagrepresentar sa
politikal ug militar nga gahum sa mga
Romano ibabaw kanila ug sa ilang yuta.
Kini nga kapitan, hinoon, mabination
ngadto sa mga Judeo.

Basaha ang Lucas 7:6–10, ug
palandonga kon sa unsa nga paagi
gipakita sa kapitan ang dakong hugot
nga pagtuo diha ni Jesukristo ug sa unsa nga paagi ang iyang hugot nga pagtuo
gigantihan.

Gikan niini nga asoy atong nakat-unan nga pinaagi sa paggamit og hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo, makatabang kita sa pagdala og mga panalangin
ngadto sa kinabuhi sa uban. Mahimo nimong isulat kining baruganan sa tupad
sa Lucas 7:10.
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Lucas 7:11–18
Gibangon ni Jesus ang anak nga lalaki sa biyuda gikan sa patay
Sa adlaw human giayo sa Manluluwas ang ulipon sa kapitan, mihimo Siya og laing
milagro. Basaha ang Lucas 7:11–12, nga mangita kon unsay nasugatan ni Jesus ug
sa Iyang mga tinun-an samtang nagkaduol sila sa siyudad nga gitawag og Nain.

Sumala sa bersikulo 12, nganong ang
kamatayon niining batan-ong lalaki
dako kaayong kasub-anan alang niini
nga babaye?

Wala lamang kawad-i kining babaye sa
iyang bugtong anak ngadto sa
kamatayon, apan siya nawad-an usab
sa iyang bana kanhi. Agig dugang
ngadto sa dakong kasubo nga iyang
gibati, tingali siya walay usa nga
mosuporta kaniya sa pinansyal
nga paagi.

Basaha ang Lucas 7:13–15, nga mangita kon unsay gibuhat sa Manluluwas sa
dihang Iyang nakita kining nagbangutan nga babaye. Ang andas mao ang
tongtonganan o bayanan diin ang patay nga lawas ibutang.

Sumala sa bersikulo 13, nganong giayo ni Jesus ang anak nga lalaki niini nga
babaye? Hinumdumi nga ang biyuda wala mohangyo Kaniya sa pag-ayo sa iyang
anak nga lalaki, apan Siya nag-obserbar sa iyang panginahanglan ug dayon
gitabangan siya nga matuman kini. Kini importante usab nga masabtan nga kini
nga lalaki wala mabanhaw; siya mamatay gihapon usa ka adlaw niana. Si Jesukristo
ang unang nabanhaw.

Kon kini aduna, tan-awa ang video nga “The Widow of Nain” (2:22) gikan
sa The Life of Jesus Christ Bible Videos, sa LDS.org, nga mangita kon sa unsa

nga paagi nangalagad ang Manluluwas ngadto sa babaye bisan og siya wala
mangayo alang sa Iyang panabang.

Hunahunaa ang mahitungod sa mga pagbati nga mahimong ikaw aduna kon ikaw
pa ang anaa sa sitwasyon sa biyuda ug nakita ang Manluluwas nga mipabangon sa
imong bugtong anak nga lalaki gikan sa patay.

Gikan niini nga istorya atong makat-unan ang mosunod nga baruganan: Kita
makasunod sa ehemplo ni Jesukristo pinaagi sa pagpakita og kalooy alang sa
uban ug mangalagad ngadto sa ilang dili masulti nga mga panginahanglan.

Sa unsa nga paagi kita makamatikod sa mga panginahanglan sa uban nga wala
man nila kini ipakigbahin ngari kanato?

Si Presidente Thomas S. Monson mitudlo:
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“Pipila ka mga istorya sa pagpanglagad sa Agalon ang nakatandog kanako
labaw pa kay sa Iyang ehemplo sa kalooy nga gipakita ngadto sa nagbangutan
nga biyuda sa Nain. …

“Unsa nga gahum, unsa nga kalumo, unsa nga kalooy nga sa ingon gipakita sa
atong Agalon! Kita, usab, makapanalangin kon sundon lamang nato ang Iyang
halangdon nga ehemplo. Ang mga oportunidad anaa bisan asa. Ang

gikinahanglan mao ang mga mata nga makakita sa masulub-on nga panaw ug mga dalunggan
nga makadungog sa hilum nga mga pangamuyo sa usa ka magul-anon nga kasingkasing. Oo, ug
usa ka kalag nga puno sa kalooy, nga unta kita makapaila dili lamang mata sa mata o sa tingog
ngadto sa dalunggan, apan sa halangdong paagi sa Manluluwas, gani kasingkasing ngadto sa
kasingkasing” (“Meeting Life’s Challenges,” Ensign, Nob. 1993, 71).

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Kanus-a ikaw o ang imong pamilya nakadawat og kalooy o

pag-alagad gikan sa uban, bisan kon kamo wala maghangyo alang niini?

Basaha ang Lucas 7:16–18, nga mangita kon sa unsa nga paagi nga mi-react ang
mga tawo ngadto sa milagro sa pagpabuhi sa anak nga lalaki sa biyuda.

Usa sa mga rason nga ang mga tawo nahimong nagpadayag nga “usa ka dakong
propeta nahitungha sa atong kinataliwad-an” (Lucas 7:16) mao ang tungod sa
pagkasusama tali sa pag-ayo sa anak nga lalaki sa biyuda sa Nain ug sa mga
higayon sa dihang ang mga propeta sa Daang Tugon nga sila si Elias ug Eliseo
mibuhi og anak nga mga lalaki gikan sa patay (tan-awa sa 1 Mga Hari 17:17–24;
2 Mga Hari 4:17–22, 32–37).

Sa imong personal nga pag-ampo niini nga semana, hangyoa ang Langitnong
Amahan sa pagtabang kanimo nga makakita ug mobuhat sa mga pag-aghat nga
imong madawat aron sa pagtubag sa wala ikasulti nga mga panginahanglan sa
uban. Usab, ikonsiderar ang mga pamaagi nga ikaw makaserbisyo pag-ayo ug dili
magpaabut sa bisan unsang butang agi og balos.

4. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 6:1–7:18 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 10: DAY 3

Lucas 7:18–50
Pasiuna
Si Jesus midayeg ni Juan Bautista ug mipamatuod nga si Juan miandam sa agianan
sa Iyang pagpangalagad. Samtang si Jesus nagkaon uban sa usa ka Pariseo, usa ka
mahinulsulon nga babaye mipakita sa iyang hugot nga pagtuo ug gugma alang
kang Jesus.

Lucas 7:18–35
Si Jesus nagdayeg ni Juan Bautista ug nagpamatuod sa misyon ni Juan
Unsay imong mahinumduman mahitungod ni Juan Bautista?

1. Sa imong scripture study journal, paglista og daghang kamatuoran
mahitungod ni Juan Bautista kutob sa imong mahinumduman.

Hunahunaa ang usa ka tag-as nga gilis sa sagbot ug usa ka tawo nga nagsul-ob og
humok, mahal nga panaput ug nagpuyo sa usa ka palasyo. Samtang ikaw
naghunahuna mahitungod niini, basaha ang Lucas 7:24–26, nga mangita kon
unsay gitudlo sa Manluluwas mahitungod ni Juan Bautista.

Sa imong hunahuna sa unsa nga paagi si Juan Bautista lahi gikan sa usa ka bagakay
ug sa usa ka tawo nga nagpuyo sa kaharuhay?

Dili sama sa usa ka bagakay, nga mauyog o mahuyop sa hangin, si Juan Bautista
lig-on ug dili matarug sa iyang pagpamatuod ug sa pagbuhat sa iyang misyon.
Mipuyo siya sa awaaw ug nagsul-ob og saput nga hinimo sa buhok sa kamelyo nga
sapnot kaayo. Kay sa magtinguha og pisikal nga mga kaharuhay, si Juan
nagtinguha sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios.

Si Jesus miingon nga si Juan Bautista
“labaw pa gani sa usa ka propeta”
(Lucas 7:26). Basaha ang Lucas 7:27–28,
nga mangita kon nganong si Juan
Bautista talagsaon taliwala sa mga
propeta.

Sa dihang miingon si Jesus, “igapadala
ko ang akong magsasangyaw nga
magauna kanimo; siya mao ang
magaandam sa imong dalan sa
atubangan mo” (Lucas 7:27), Siya
mikutlo sa usa ka panagna nga
nahisulat gatusan na katuig ang
milabay nga namulong sa usa ka
“sinugo” kinsa “magaandam sa dalan
sa atubagan [sa Mesiyas]” (Malaquias
3:1). Gikan niini nga mga bersikulo
atong makat-unan nga si Juan
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Bautista mao ang propeta nga gi-orden nang daan sa pag-andam sa dalan ug
pagbunyag sa Anak sa Dios.

Sa unsa nga paagi giandam ni Juan Bautista ang dalan alang sa pag-anhi ni
Jesukristo? ____________________

Ang Propeta Joseph Smith misulti sa mosunod mahitungod sa Lucas 7:28: “Si
Jesus nga adunay pinakagamay nga pang-angkon sa katungod sa gingharian sa
Dios, ug [sa ingon] pinakaubos nga ilhon [sa ilang kaandam nga motuo] 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], 96).

Sa Lucas 7:29–35 atong mabasa nga daghang mituo sa mga pagtulun-an ni Jesus,
apan ang mga Pariseo ug mga magbabalaod nga nanambong misalikway sa Iyang
mga pagtulun-an. Si Jesus mipasabut nga ilang gisalikway ang kamatuoran nga
walay pagtagad kon Siya o si Juan Bautista ba ang nagtudlo niini.

Lucas 7:36–50
Samtang si Jesus nakigsalo ni Simon nga Pariseo, usa ka babaye naghugas sa tiil ni
Jesus uban sa iyang mga luha
Nakahunahuna ka ba sukad kon mapasaylo ka ba sa imong mga sala?

Samtang ikaw magtuon sa nahibilin sa Lucas 7, pangitaa ang mga kamatuoran nga
makatabang kanimo kon ikaw naghunahuna kon ikaw mapasaylo ba.

Atong mabasa sa Lucas 7:36 nga usa ka Pariseo nga ginganlan og Simon midapit ni
Jesus ngadto sa usa ka kumbira diha sa iyang panimalay. Niini nga matang sa
kumbira, ang mga bisita molingkod o mosandig og mga kutson libut sa mubo nga
lamesa, nga ang ilang mga tiil gituy-od palayo sa lamesa. Ang mga kabus gitugutan
sa pagkuha sa mga salin nga pagkaon gikan sa mga kumbira, busa dili ikahibulong
ang pagsulod sa usa ka dili dinapit nga mga tawo nga mosulod sa panimalay atol sa
kumbira (tan-awa sa James E. Talmage, Jesus the Christ, ika-3 ed. [1916], 261).

Basaha ang Lucas 7:37–39, nga mangita kon kinsa ang misulod niining piho nga
kumbira nga walay imbitasyon.

Hinumdumi nga ang babaye mipakita sa iyang gugma alang sa Manluluwas
pinaagi sa paghugas, paghalok, ug pagdihog sa Iyang mga tiil. Ang “pahumot nga
sinulod sa usa ka tibodtibod nga alabastro” (Lucas 7:37) usa ka botelya nga puno sa
mahalon nga lana nga pahumot.

Sumala sa Lucas 7:39, unsay gihunahuna ni Simon sa dihang nakita niya unsay
gibuhat sa babaye?

Nasabtan ang gihunahuna ni Simon, si Jesus mitudlo sa usa ka sambingay
mahitungod sa duha ka mangungutang ug sa usa ka tigpautang. Ang tigpautang
mao ang usa ka tawo nga magpahulam og kwarta; ang mangungutang mao ang usa
ka tawo nga manghulam og kwarta. Ang mangungutang miuyon nga bayaran ang
tigpautang o mapreso.
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Basaha ang Lucas 7:40–43, ug hunahunaa kon kinsa sa matag indibidwal ang
girepresentar sa sambingay.

2. Kopyaha ang mosunod nga tsart diha sa imong scripture study
journal. Isulat diha sa mga blangko si Simon ang Pariseo, ang babaye,

ug Jesus, sumala sa girepresentar sa matag indibidwal diha sa sambingay.
(Lat-angi ang luna sa “Mangungutang” nga mga kolum aron sulatan og
dugang pa nga impormasyon alang sa sunod nga assignment.)

Tigpautang = ____________________

Mangungutang kinsa utangan og 50 ka denario
= ____________________

Mangungutang kinsa utangan og 500 ka
denario = ____________________

Si Elder James E. Talmage sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
mahitungod sa pagkamaabiabihon nga kasagarang ipakita sa mga tagbalay
ngadto sa ilang bisita sa panahon ni Jesus. “Kustombre nianang panahona ang
pagtagad sa inila nga bisita uban sa dayag nga pagtagad, sa pagdawat kaniya
uban sa usa ka halok sa pag-abiabi, sa paghatag og tubig alang sa paghugas sa
mga abug gikan sa iyang mga tiil, ug lana sa pagdihog sa iyang buhok ug

bangas” (Jesus the Christ, 261).

Basaha ang Lucas 7:44–46, nga mangita sa kalainan tali sa unsa nga paagi giabiabi
ni Simon si Jesus ngadto sa iyang kumbira ug sa unsa nga paagi gitagad sa babaye
si Jesus.

3. Diha sa tsart sa imong scripture study journal, ilista diha sa tukma
nga mga kolum ang pipila ka mga kalainan tali sa unsa nga paagi

gitagad ni Simon si Jesus ug sa unsa nga paagi gitagad Siya sa babaye.

Sa dili direkta nga pagkatandi ni Simon ngadto sa mangungutang nga nakautang
og 50 ka denario, si Jesus nagsugyot nga siya kinahanglan usab nga mapasaylo sa
iyang mga sala.

Basaha ang Lucas 7:47–50, nga mangita sa unsay naghimo niini nga posible nga
madawat sa babaye ang kapasayloan. Mahimo nimong markahan unsay imong
nakit-an.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mikomentaryo kalabut sa hugot nga pagtuo niini nga babaye: “Agig sukaranan si
Jesus nag-ingon: ‘Ang iyang sala daghan, apan siya mituo kanako, gihinulsulan
ang iyang mga sala, gibunyagan sa akong mga tinun-an, ug ang iyang mga sala
gihugasan diha sa mga tubig sa bunyag. Karon siya nangita kanako aron ipakita
ang walay kinutuban nga pagpasalamat sa usa nga kaniadto hugaw, apan karon

limpyo na. Ang iyang pasalamat walay utlanan ug ang iyang gugma dili masukod, tungod kay
siya gipasaylo sa makadaghan’” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:265).
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Ang mosunod mao ang pipila ka mga baruganan nga atong makat-unan gikan
niini nga istorya: Samtang naggamit kita sa atong hugot nga pagtuo pinaagi sa
pagpakita sa atong gugma ug paghalad ngadto sa Ginoo, kita makasinati sa
Iyang kapasayloan, ug samtang kita magdawat sa kapasayloan sa Ginoo,
mapuno kita sa tinguha sa paghigugma ug pag-alagad Kaniya gani sa mas
labaw pa.

Si Elder Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipamatuod sa gugma ug kapasayloan nga anaa alang kanatong tanan:

“Adunay daghang matang sa personal nga katakus ug katarung. Gani ang
paghinulsol maoy usa ka panalangin alang kanatong tanan. Matag usa kanato
nagkinahanglang 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 mihamok 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 mga kamot diha sa
iyang ulo aron sa paghatag kaniya og panalangin sa priesthood. Sa wala pa mosulti og usa ka
pulong, gibati ko og labihan ka dako nga pagbati sa gugma ug pagpasaylo sa Manluluwas alang
kaniya. Human sa pagpanalangin, kami naggakos ug ang mga tawo madayagon nga mihilak.

“Natingala ko 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. Pagkatalagsaon nga kahigayunan alang sa matag usa kanato nga mopalayo gikan sa
atong mga sala ug mduol ngadto ni Kristo. Ang balaan nga pagpasaylo maoy pinakatam-is nga
bunga sa ebanghelyo, ang pagkuha sa sala ug kasakit nga gikan sa atong mga kasingkasing ug
pagpuli niinisa hingpit nga kalipay ug kalinaw sa tanlag” (“Paghinulsol … Aron Ako Moayo
Kaninyo,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 40–41).

4. Kompletoha ang usa o duha sa mosunod nga mga assignment diha
sa imong scripture study journal:

a. Hunahunaa ang usa ka panahon sa dihang nasinati nimo ang pagpasaylo sa
Ginoo. Sa walay pagtug-an sa labing personal nga panghitabo nga
nagkinahanglan sa pagpasaylo sa Ginoo, isulat ang imong mga hunahuna
ug mga pagbati alang sa Manluluwas.

b. Gamita unsay imong nakat-unan gikan sa imong pagtuon sa Lucas 7 sa
pagsulat kon sa unsa nga paagi ikaw motubag sa mga higala kinsa
naghunahuna kon sila mapasaylo ba sa ilang mga sala.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 7:18–50 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

UNIT 10,  DAY 3

246



Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 10: DAY 4

Lucas 8:1–10:37
Pasiuna
Ang Manluluwas mipadayon sa pagpangalagad didto sa Galilea, diin Siya nanagna
sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Mibiya sa Galilea, si Jesus mibiyahe paingon
sa Jerusalem. Sa Samaria, mitudlo Siya sa Iyang mga tinun-an nga mianhi Siya
aron sa pagluwas sa mga tawo, dili ang pagguba kanila. Mitudlo usab siya
mahitungod sa tinuod nga pagkatinun-an ug mitudlo sa sambingay sa maayo nga
Samarianhon.

Lucas 8:1–9:56
Ang Manluluwas mihimo og mga milagro, nagtudlo gamit ang mga sambingay, ug
mipanaw ngadto sa Jerusalem
Basaha ang mosunod nga mga talan-awon. Isulat kon sa unsa nga paagi ikaw
mobati ug mo-react sa matag sitwasyon.

• Sa dihang ikaw sa matinahurong paagi naghangyo sa imong igsoong lalaki o
babaye sa pagtabang kanimo sa pagpanghipos sa nagkayamukat, sa walay
pagtahud gitubag ka sa pagbuhat niini sa imong kaugalingon.
____________________

• Samtang nagplano og usa ka kalihokan sa eskwelahan, pipila sa mga classmate
nanaway ug nangatawa sa ideya nga imong gipakigbahin.
____________________

• Samtang imong gipakigbahin ang ebanghelyo ngadto sa usa ka higala, giingnan
ka nga ang imong mga pagtuo katingad-an. ____________________

Samtang ikaw magtuon sa mga pagtulun-an sa Manluluwas sa Lucas 8–9, pangitaa
ang mga kamatuoran nga makagiya kanimo kon imong gibati nga nasilo sa mga
lihok o mga pulong sa uban.

Basaha ang mga minubo sa kapitulo sa Lucas 8–9, nga mangita sa mga panghitabo
nga narekord dinhi niini nga mga kapitulo. Tungod kay imong gitun-an kini nga
mga panghitabo nga detalyado diha sa mga leksyon kabahin ni Mateo ug Marcos,
kini nga leksyon magtutok sa Lucas 9:51–62.

Basaha ang Lucas 9:51, nga mangita sa dapit diin midesisyon ang Manluluwas nga
adtoon. Ang mga pulong “nga siya pagabayawon” nagpasabut sa nagsingabut nga
pagsaka sa Manluluwas ngadto sa langit.

Samtang nagpanaw ngadto sa Jerusalem, si Jesus ug ang Iyang mga tinun-an
miduol sa usa ka balangay nga Samarianhon. Basaha ang Lucas 9:52–54, nga
mangita sa reaksyon sa mga Samarianhon sa dihang ilang nahibaloan nga si Jesus
ug ang Iyang mga tinun-an gustong mosulod sa balangay.

Sa unsa nga paagi si Santiago ug Juan mi-react sa wala pag-abiabi ug pagsalikway
sa mga Samarianhon sa Manluluwas?

Basaha ang Lucas 9:55–56, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto ni
Santiago ug Juan.
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Sa dihang ang Manluluwas miingon, “Wala kamo masayud unsang espirituha ang
inyong gipakig-ambitan” (Lucas 9:55), nagsugyot Siya nga ang hangyo ni Santiago
ug Juan wala mahiuyon uban sa Espiritu sa Dios.

Pagkonsiderar og mga pamaagi diin ang mga tawo karon tingali sobra ang pagreact
ngadto sa mga insulto o mga pasilo gikan sa uban. Ribyuha ang mga talan-awon
gikan sa sinugdanan niini nga leksyon, ug pamalandonga ang mga pamaagi diin
ang usa ka tawo mahimo nga sobra ang pagreact sa maong mga sitwasyon.

Sa unsa nga paagi nga ang reaksyon sa Manluluwas ngadto sa pagsalikway sa mga
Samarianhon lahi sa reaksyon ni Santiago ug Juan? ____________________

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga istorya mao nga kita
nagsunod sa ehemplo sa Manluluwas kon kita mopili sa pagtubag sa mga
pagsilo uban sa pailub ug pagkamainantuson. Ikonsiderar ang pagsulat niini
nga kamatuoran diha sa margin sa imong mga kasulatan tupad sa Lucas 9:52–56.

Ang mosunod nga pamahayag ni Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles magtabang kanato sa pagsabut nga ang pagkasilo usa ka
pagpili, dili usa ka kondisyon:

“Kon kita motuo o moingon nga kita nasilo , sagad ang gipasabut nato nga kita
mainsulto, wala ayoha pagtagad, gitamay, o wala respetoha. Ug sa tinuod
bakikaw, makauulaw, walay baruganan, ug sakit nga mga butang mahitabo sa
atong pagpakiglambigit sa ubang mga tawo nga nga mohimo kanato nga
masakitan. Apan, imposible gayud alang sa usa ka tawo nga mopasakit kanimo
o kanako. … Ang masilo usa ka pagpili nga himoon nato; dili kini usa ka

kondisyon nga gipahamtang o ipamugos sa atoa sa usa ka tawo o sa usa ka laing butang. …

“… Kon ang usa ka tawo para nato mosulti o mobuhat og makapasilo nga butang, ang atong
unang obligasyon mao ang pagbalibad nga masilo ug dayon isulti kini sa pribado, matinuron, ug
direkta sa mao nga tawo. Ang ingon nga paagi makadapit og inspirasyon gikan sa Espiritu Santo
ug motugot sa mga sayop nga pagtan-aw nga maklaro ug ang tinuod nga tuyo masabtan” (“Ug
Walay Makapasilo Kanila,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 90, 92).

1. Ikonsiderar pag-usab ang mga talan-awon gikan sa sinugdanan
niini nga leksyon. Dayon tubaga ang mosunod nga mga pangutana

diha sa imong scripture study journal:

a. Unsa ang potensyal nga kakuyaw o kadaot sa pagpili nga masilo niini nga
mga sitwasyon?

b. Sa matag talan-awon, sa unsa nga paagi kita makasunod sa ehemplo sa
Manluluwas?

c. Sa unsa nga paagi nga mahimo kitang mapanalanginan samtang mopili kita
sa pagtubag sa mga makapasilo uban sa pagpailub ug pagkamainantuson?

Palandonga kon ikaw mipili ba nga masilo pinaagi sa mga pulong o mga lihok sa
usa ka tawo? Paghimo og usa ka tumong nga mosunod sa ehemplo sa Manluluwas
pinaagi sa pagpili nga motubag sa mga makapasilo uban sa pagpailub ug
pagkamainantuson. Ikonsiderar ang pagpakigbahin sa imong tumong ngadto sa
usa ka sakop sa pamilya o higala aron siya makatabang kanimo nga molampos.
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Pahinumdom: Ang pagpaningkamot sa pagtubag uban sa pagpailub ug
pagkamainantuson kon imong ikonsiderar nga ang mga kasaypanan nga gibuhat
batok kanimo wala magpasabut nga kinahanglan imong tugutan ang sekswal o
pisikal nga pag-abuso, lakip ang pagdaugdaog, nga magpadayon. Kon ikaw usa ka
biktima sa maong pag-abuso, pakigkita dayon sa imong bishop o branch president
aron makadawat og tabang ug tambag.

Lucas 9:57–62
Si Jesus nagtudlo bahin sa tinuod nga pagkatinun-an
Ihapa ang numero sa mga lingin sa ubos. Samtang ikaw nag-ihap, kantaha ang
mga pulong sa imong paborito nga awit.

Unsay hagit mahitungod sa pag-ihap sa
mga lingin samtang nagkanta sa mga
pulong sa usa ka awit?

Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi ang
kalinga sa pagkanta samtang
maningkamot sa pag-ihap mahimong
sama sa pagsulay sa pagsunod ni
Jesukristo.

Samtang ikaw magpadayon sa pagtuon
sa Lucas 9, ikonsiderar kon sa unsa nga paagi ikaw makabuntog sa mga
impluwensya nga mahimong makapalinga o makapugong kanimo gikan sa
pagsunod sa Manluluwas.

Basaha ang Lucas 9:57–58, nga mangita kon sa unsa nga paagi gitubag ni Jesus ang
usa ka lalaki nga mitinguha nga mahimong Iyang disipulo.

Ang mga pulong nga “ang Anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan sa iyang
ulo” nagpasabut nga ang matang sa kinabuhi sa Manluluwas nagkulang sa mga
kahupayan ug kasayon.

Basaha ang Lucas 9:59–60, nga mangita kon unsay gustong buhaton sa ikaduhang
lalaki sa dili pa siya mosunod sa Manluluwas.

Wala gipasabut ni Jesus nga sayop ang pagbangutan sa kamatayon sa usa ka
minahal o sa paghatag sa atong mga katahuran diha sa usa ka haya (tan-awa sa
D&P 42:45). Hinoon, Siya nagtudlo og importanting leksyon mahitungod sa
pagkatinun-an. Unsay atong makat-unan gikan sa tubag sa Manluluwas sa Luke
9:60 mahitungod sa mga prayoridad sa usa ka tinuod nga disipulo?

Basaha ang Lucas 9:61–62, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas ngadto sa
ikatulong lalaki kinsa gusto nga mahimong Iyang disipulo.
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Ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Howard W. Hunter nakatabang nato
sa pagsabut sa gikatandi sa Luke 9:62 pagkupot sa daro ug naglingi sa luyo: “Sa
paghimo og usa ka tul-id nga tudling sa umahan, ang magdadaro kinahanglan
nga ipunting kanunay ang iyang mga mata sa usa ka permanente nga dapit sa
iyang unahan. Kana magpabilin kaniya nga maanaa sa husto nga dalan. Kon,
hinoon, mahitabo nga molingi siya sa luyo sa pagtan-aw sa iyang giagian, ang

iyang kalagmitan sa pagkasaag modako. Ang mga resulta hiwi ug dili tarong ang mga tudling.
… Kon ang atong mga kusog wala nagtumong sa atong luyo apan sa unahan nato—sa
kinabuhing dayon ug sa hingpit nga kalipay sa kaluwasan—kita siguradong makaangkon niini”
(“Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, Mayo 1987, 17).

Palandonga kon sa unsa nga paagi nga ang pagka-disipulo ni Jesukristo sama sa
paggunit og daro ug dili motan-aw sa luyo.

Usa ka baruganan nga atong
makat-unan gikan sa mga pagtulun-an
sa Manluluwas ngadto niini nga mga
tawo mao nga aron mahimong usa ka
disipulo ni Jesukristo, kinahanglan
dili nato itugot ang bisan unsang
butang nga mopuli sa atong
prayoridad sa pagsunod Kaniya.

Ikonsiderar nganong usahay atong
palabihon ang ubang mga prayoridad
kay sa atong mga responsibilidad isip
mga tinun-an ni Jesukristo.

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo:
“Si satanas adunay gamhanang himan nga magamit batok sa maayo nga mga
tawo. Kini mao ang pagbalda. Iyang himoon ang mga maayong tawo nga
mopuno sa kinabuhi og ‘maanindot nga mga butang’ aron wala nay luna alang
sa mahinungdanong mga butang” (“First Things First,” Ensign, Mayo 2001, 7).

2. Aron matabangan ka sa pagkonsiderar kon unsay nakababag
kanimo gikan sa hingpit nga pagsunod kang Jesukristo, kopyaha

ang mosunod nga tsart diha sa imong scripture study journal. Dayon paglista
diha sa imong tsart og upat o lima ka mga responsibilidad sa usa ka disipulo ni
Jesukristo (pananglitan, pag-alagad sa uban, pakigbahin sa ebanghelyo,
pagsimba kanunay, o pagbayad sa ikapulo). Alang sa matag responsibilidad nga
imong giila, paglista og mga ehemplo sa uban nga mga prayoridad nga
mahimong palabihon sa usa ka tawo kay sa niana nga responsibilidad.
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Mga responsibilidad sa usa ka disipulo ni Jesukristo Uban nga mga prayoridad

3. Sa imong scripture study journal, pagsulat mahitungod sa usa ka
kasinatian nga ikaw nakakita og usa ka tawo nga nagpili sa

pagpalabay sa ubang mga tumong o mga prayoridad aron sa pagsunod sa
Manluluwas.

Palandonga unsa kaha ang itugot nimo nga mag-una nga prayoridad kay sa
pagsunod ni Jesukristo ug sa Iyang mga pagtulun-an. Pagsulat og usa ka tumong
diha sa usa ka pirasong papel alang sa unsay imong buhaton aron mahimo nga
mas taas og prayoridad ang Manluluwas ug ang Iyang ebanghelyo. Ibutang kini
nga papel sa usa ka dapit diin imo kining makita kada adlaw.

Lucas 10:1–24
Ang Ginoo mitawag, mihatag og gahum, ug mitudlo sa Seventy
Basaha ang Lucas 10:1–2, nga mangita kon kinsa ang gitudlo sa Ginoo sa
pagtabang og buhat sa Iyang buluhaton.

Ang pulong nga seventy sa Lucas 10:1 wala lamang naghulagway sa gidaghanon sa
mga sulugoon nga gipadala ni Jesus apan nagpasabut usab kini og katungdanan sa
priesthood. Kining sama nga katungdanan sa priesthood anaa sa gipahiuli nga
Simbahan. Karon adunay walo ka mga korum sa Seventy, bisan og ang mga sakop
lamang sa unang duha ka mga korum ang gitawag isip mga General Authority.
Ang ilang buhat nga pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagtabang sa pagpangalagad
sa Simbahan gidumala sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug sa
Kapangulohan sa Seventy.

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga ang Ginoo nagtawag og
mga mamumuo agig dugang sa mga Apostoles sa pagrepresentar Kaniya ug
sa pag-abag Kaniya sa Iyang buhat. Ngano sa imong hunahuna ang Ginoo
nagtawag ug uban nga morepresentar ug moabag Kaniya?

Ang Lucas 10:3–24 naglangkob sa mga panudlo sa Manluluwas nga gihatag ngadto
sa Seventy kon sa unsa nga paagi tumanon ang ilang mga responsibilidad. Ang
Seventy sa kaulahian mireport ngadto ni Jesus sa ilang mga paghago, ug Siya
mihatag kanila og dugang nga panudlo ug nagmaya uban kanila. Hinumdumi nga
ang Lucas 10:10–11 naglangkob sa mga panudlo sa Ginoo nga gihatag ngadto sa
Seventy nga lahi gikan sa mga panudlo nga nadawat sa mga misyonaryo karon.
Ang Seventy gihatagan og pagtugot sa pagtaktak sa abug diha sa siyudad agi og
pagpamatuod batok niadtong kinsa wala modawat kanila. Karon kini buhaton
lamang sa labing grabe nga mga kahimtang ug mahimo lamang buhaton ubos sa
direksyon sa First Presidency. Ang full-time nga mga misyonaryo karon wala hatagi
og katungod sa pagbuhat niini sa ilang kaugalingong pagbuot.
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Ang dalan paingon sa Jerico

Ang maayo nga Samarianhon

Lucas 10:25–37
Nagtudlo si Jesus sa Sambingay sa maayong Samarianhon
Basaha ang Lucas 10:25, nga mangita sa
pangutana nga gipangutana sa usa ka
magbabalaod aron sa pagtintal, o
pagsulay, sa Manluluwas.

Sa unsa nga paagi imong tubagon kon
ang usa ka tawo mangutana kanimo
niini nga pangutana?

Basaha ang Lucas 10:26–28, nga
mangita sa tubag sa Manluluwas
ngadto sa pangutana sa magbabalaod.

Base sa unsay imong nabasa sa Lucas
10:25–28, kompletoha ang mosunod nga baruganan: Aron makabaton sa
kinabuhing dayon kita kinahanglan gayud ____________________.

Basaha ang Lucas 10:29, nga mangita sa ikaduhang pangutana nga gipangutana sa
magbabalaod ngadto ni Jesus.

Aron sa pagtubag sa pangutana sa
abogado, ang Manluluwas mitudlo og
usa ka sambingay mahitungod sa
Samarianhon (tan-awa sa Lucas
10:30–35). Sa mga panahon sa Bag-ong
Tugon dihay hilabihan nga pagdumot
tali sa mga Judeo ug sa mga
Samarianhon (tan-awa sa Bible
Dictionary, “Samarianhon”). Kinaiya sa
duha ka grupo nga buhaton ang tanan
nga makalikay sa usag-usa.

Gamita ang mga Baruganan gikan sa mga Kasulatan
Gamita unsa ang imong nakat-unan gikan sa mga kasulatan nganha sa imong kaugalingong
kinabuhi pinaagi sa pagsunod sumala sa mga doktrina ug mga baruganan nga imong gitun-an.
Sa imong pagpamalandong sa sambingay sa maayo nga Samarianhon, ikonsiderar ang imong
pamatasan ug unsay imong mabuhat sa pagtagad sa uban nga mas mabination. Sa imong
paggamit sa mga doktrina ug mga barunganan diha sa imong kinabuhi, imong madawat ang
mga panalangin.

Basaha ang Lucas 10:30–37, nga mangita sa unsay gitudlo sa sambingay
mahitungod sa kinsa ang atong mga silingan.

Si Presidente Thomas S. Monson miingon nga kita kinahanglang mahinumdom sa
sambingay sa maayo nga Samarianhon samtang atong ikonsiderar kon sa unsa nga
paagi tubagon kadtong nanginahanglan sa atong tabang:
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“Kitang tanan, sa panaw sa pagka-mortal, mobiyahe sa iyang kaugalingong
Dalan sa Jerico. Unsa ang mahimo ninyong kasinatian? Unsa ang ako? Mapakyas
ba ako sa pagmatikod kaniya kinsa nabiktima sa mga kawatan ug
nanginahanglan sa akong tabang? Mapakyas ba ikaw? “Ako ba ang makakita sa
naangol ug makadungog sa iyang pangamuyo, apan motabok sa pikas dalan?
Mapakyas ba ikaw? “O ako ba kinsa ang makakita, kinsa ang makadungog,

kinsa mohunong, ug kinsa motabang? Mapakyas ba ikaw?

“Si Jesus mihatag nato og sanglitanan: ‘Lakaw, ug buhata ang ingon.’ Kon kita mosunod niana
nga pamahayag, kana nagbukas sa atong panan-aw og talan-awon sa hingpit nga kalipay nga
panagsa ra matupngan ug dili gayud malabwan.

“Karon ang Dalan sa Jerico mahimong wala mamarkahi og klaro. Ni ang naangol mosinggit,
aron kita makadungog. Apan kon atong sundon ang mga lakang sa maayo nga Samarianhon,
kita naglakaw sa dalan paingon sa kahingpitan” (“Your Jericho Road,” Ensign, Peb. 1989, 2, 4).

4. Paghunahuna nga aduna kay usa ka higala kinsa nanlimbasug sa
paghigugma sa usa ka tawo kinsa makalagot, makapahiubos, o

makapasuko kaniya. Sa imong scripture study journal, pagsulat og usa ka
mubong sulat ngadto sa imong higala, magpasabut unsay atong makat-unan
gikan niini nga sambingay mahitungod sa paghigugma sa uban ug sa unsa nga
paagi kita makapaningkamot nga mahisama sa maayo nga Samarianhon.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 8:1–10:37 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 11: DAY 1

Lucas 10:38–12:59
Pasiuna
Gitudloan sa Manluluwas si Maria ug si Marta diha sa panimalay ni Marta. Sa
kaulahian, Siya mitudlo og daghang kamatuoran ngadto sa Iyang mga tinun-an
mahitungod sa pag-ampo ug mipasidaan batok sa pagpakaaron-ingnon ug
pagkamasinahon.

Lucas 10:38–42
Si Jesus nagtudlo ni Maria ug ni Marta

1. Sa imong scripture
study journal, paglista

og daghang pagpili nga imong
nahimo kagahapon kutob sa imong
mahimo sulod sa usa ka minuto.
Kon ikaw nahuman na , tan-awa
ang tibuok lista, ug markahi ang
uban nga mga maayong pagpili nga
imong nahimo. Unsa ang uban nga
mga sitwasyon diin kita tingali
modesisyon tali sa duha ka
maayong mga pagpili?

Samtang ikaw magtuon sa Lucas 10:38–42, pangita og usa ka baruganan nga
gitudlo sa Manluluwas nga makagiya kanimo sa imong mga desisyon—ilabi na kon
ikaw kinahanglan gayud nga modesisyon tali sa daghang maayo nga mga pagpili.

Samtang didto Siya sa Judea, si Jesus mibiyahe ngadto sa Betania, usa ka mubong
gilay-on gikan sa Jerusalem, ug mibisita sa panimalay ni Marta, Maria, ug Lazaro.

Basaha ang Lucas 10:38–40, nga mangita sa unsay gipili sa matag usa nila ni Maria
ug Marta nga gibuhat samtang ang Manluluwas diha sa panimalay.

Sa panahon ni Jesus, ang maayong pag-abi-abi importante kaayo. Si Marta
naningkamot sa pagbuhat sa unsay naandan nga gipaabut kaniya isip usa ka
babaye sa panimalay nga tig-abi-abi. Nagtumong siya sa temporal, o pisikal, nga
mga kabalaka sama sa pag-andam ug pagsilbi sa pagkaon.

Hinumdumi sa Lucas 10:40 nga gibati ni Marta nga “nagkalibuglibog,” o
nabug-atan, ug gusto niya nga si Maria motabang niya.

Basaha ang Lucas 10:41–42, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto ni Marta.

Unsa kahay ipasabut sa Manluluwas sa dihang Siya miingon, “usa ra gayud ka
butang ang kinahanglanon; ug hingpilian ni Maria ang maayong bahin” (Lucas
10:42)? ____________________
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Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut:
“Dalaygon si Marta nga ‘nagmatngon ug nabalaka sa daghang mga butang’
[Lucas 10:41], apan ang pagkat-on sa ebanghelyo gikan sa Labing Maayong
Magtutudlo mas labaw nga ‘kinahanglanon’” (“Maayo, Mas Maayo, Labing
Maayo,” Ensign o Liahona, Nob. 2007, 104).

Sa dihang ang Manluluwas miingon nga ang “maayong bahin” nga gipili ni Maria
“dili makuha gikan kaniya” (Lucas 10:42), mahimo tingali nga Siya nagpasabut nga
pinaagi sa pagpili sa pagpaminaw sa Manluluwas kay sa pagpili nga motumong sa
temporal, o kalibutanon, nga mga kabalaka, si Maria nakadawat og espirituhanon
nga mga panalangin, nga hangtud sa kahangturan.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa mga pulong sa Manluluwas
ngadto ni Marta mao nga kon kita mopili sa paggahin sa atong mga
kaugalingon ngadto sa espirituhanong mga butang kay sa temporal nga mga
kabalaka, niana kita makadawat og malungtaron nga mga panalangin.

Diha sa luna nga gihatag, isulat ang pipila ka mga ehemplo sa mga sitwasyon diin
ang usa ka tawo malagmit mopili sa paggahin sa iyang kaugalingon ngadto sa
espirituhanon nga mga butang kay sa uban nga maayo apan menos ka importante
nga mga isyu, mga kabalaka, o mga kalihokan: ____________________

Si Elder Oaks usab mitudlo:

“Samtang atong ikonsiderar ang lainlaing mga kapilian, kinahanglan atong hinumduman nga
kini dili igo nga ang usa ka butang maayo. Ang ubang kapilian mas maayo, ug ang uban pa
gayud labing maayo. …

“Ikonsiderar giunsa nato paggamit ang atong oras diha sa mga pagpili nga atong gihimo sa
pagtan-aw og telebisyon, pagdula og mga video games, pagsurf sa Internet, o sa pagbasa og
mga basahon o mga magasin. … Dayag nga kini maayo nga motan-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. Sa dihang ang Ginoo misulti kanato sa pagpangita og kahibalo, Siya
miingon, ‘Pangitaa ninyo gikan sa labing maayo nga mga basahon ang mga pulong sa kaalam’
(D&P 88:118; emphasis gidugang). …

“Pipila sa mga paggamit sa indibidwal ug pamilya nga oras mas maayo, ug ang uban labing
maayo. Kinahanglan atong ipalabay ang ubang maayo nga mga butang aron sa pagpili sa uban
nga mas maayo o labing maayo tungod kay kini nagpalambo og hugot nga pagtuo diha ni
Ginoong Jesukristo ug naglig-on sa atong mga pamilya” (“Maayo, Mas Maayo, Labing Maayo,”
104–5, 107).

2. Ribyuha ang lista sa mga pagpili nga imong gisulat sa unang
assignment, ug sulati ang matag-usa sa imong positibo nga mga

pagpili isip “maayo,” “mas maayo, o labing maayo.” Dayon kompletoha ang
mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Isulat ang usa ka paagi nga ikaw napanalanginan tungod sa pagbutang og
una sa mga butang nga espirituhanon kay sa temporal nga mga kabalaka.
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b. Pagpili salabing menos og usa ka espiritunahon nga butang nga gusto
nimong mas tutokan pa, ug pagsulat og usa ka tumong kalabut sa unsay
imong buhaton sa paghimo niining espirituhanon nga butang nga mas taas
og prayoridad diha sa imong kinabuhi.

Lucas 11
Si Jesus mitudlo sa Iyang mga tinun-an mahitungod sa pag-ampo
Paghunahuna nga kunohay ikaw usa ka full-time nga misyonaryo ug nga ikaw
nagtudlo sa usa ka investigator kinsa nag-ampo og kadaghan ug mibati nga daw
wala mitubag ang Langitnong Amahan. Ang investigator naghunahuna kon siya
mopadayon ba sa pag-ampo. Unsay imong isulti aron matabangan kining
tawhana?

Samtang ikaw magtuon sa Lucas 11, pangita sa mga kamatuoran nga makatabang
sa usa ka tawo kinsa mibati nga ang Dios wala mitubag sa iyang mga pag-ampo.

Sumala sa Lucas 11:1–4, human sa pagpaminaw sa Manluluwas nga nag-ampo,
usa sa Iyang mga tinun-an nangutana kon Siya motudlo ba kanila kon sa unsa nga
paagi mag-ampo, ug ang Manluluwas mibuhat sa ingon. Ang Ginoo dayon
migamit og mga pagkasusama sa pagtudlo og dugang nga mga kamatuoran
mahitungod sa pag-ampo. Hinumdumi nga diha sa Hubad ni Joseph Smith sa
Lucas 11:4 kini mabasa, “Ug ayaw kami itugyan ngadto sa panulay; apan luwasa
kami gikan sa mga dautan” (Hubad ni Joseph Smith, Lucas 11:4 ; mga italic
gidugang). Ang Langitnong Amahan dili gayud mogiya ni bisan kinsa sa Iyang mga
anak ngadto sa tintasyon.

Tun-i ang Lucas 11:5–13, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas mahitungod
sa pag-ampo.

Ang Hubad ni Joseph Smith naghatag og dugang nga panlantaw ngadto sa
pagtulun-an sa Manluluwas kabahin sa pag-ampo. Atong makat-unan nga sa wala
pa siya mohatag og sanglitanan nga nagsugod sa Lucas 11:5, “siya miingon kanila,
Ang inyong Langitnong Amahan dili mopakyas sa paghatag nganha kaninyo bisan
unsay inyong pangayoon diha kaniya. Ug siya namulong og sambingay,
nag-ingon …” (Hubad ni Joseph Smith, Lucas 11:5). Ato usab makat-unan ang
mahitungod sa “maayong mga gasa” nga Iyang gipamulong: “Busa kon kamo,
bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing mohatag ug mga maayong
gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pa gayud ka labaw pa ang langitnong
Amahan nga mohatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nagapangayo kaniya”
(Hubad ni Joseph Smith, Lucas 11:14).

Sumala sa Lucas 11:8, ngano nga ang ikaduha nga higala mipasidungog sa
gihangyo nga pan sa unang higala? (Ang pulong pagsigisigi dinhi niini nga
bersikulo nagpasabut sa paglahutay sa tawo og hangyo diha kaniya, bisan og ang
iyang higala mibalibad sa una sa iyang gihangyo.)

Pinaagi sa Iyang mga pag-agid-agid sa Lucas 11:5–13, ang Manluluwas mitudlo
nga kon kita, ingon nga dili hingpit, andam nga mohatag sa mga hangyo niadtong
atong gihigugma ug giamuma, “unsa pa kaha ang [atong] langitnong Amahan nga
labaw pang mohatag … ngadto kanila nga mangayo kaniya” (Lucas 11:13).
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Unsa ang katuyoan sa pag-ampo? “Ang pag-ampo mao ang lihok diin ang
kabubut-on sa Amahan ug ang kabubut-on sa anak nagkasinabtanay sa usag usa.
Ang tumong sa pag-ampo dili ang pag-usab sa kabubut-on sa Dios, apan ang
pagsiguro sa atong kaugalingon ug sa uban sa mga panalangin nga andam nang
ihatag sa Dios apan sa kondisyon nga kita mangayo niini. Ang mga panalangin
nagkinahanglan ug pipila ka buhat o paningkamot sa atong bahin sa dili pa nato
kini maangkon. Ang pag-ampo maoy usa ka matang sa buhat ug maoy gitudlo nga
paagi alang sa pag-angkon sa kinatas-an sa tanang mga panalangin” (Bible
Dictionary, “Pag-ampo”).

Gikan sa unsay imong nakat-unan gikan sa Lucas 11:5–13, kompletoha ang
mosunod nga baruganan: Kon kita mag-ampo ug molahutay sa pagtinguha sa
mga panalangin sa Langitnong Amahan diha sa panahon sa panginahanglan,
niana Siya mohimo, diha sa Iyang tukma nga panahon, ug sa Iyang
kaugalingong pamaagi, ____________________.

Sa pagsabut niini nga baruganan kita kinahanglan usab motimaan nga dili tanang
panalangin gikan sa Langitnong Amahan moabut sa mga paagi nga atong
gipaabut, gitinguha, o mailhan dihadiha dayon.

3. Isulat sa imong scripture study journal mahitungod sa usa ka
panahon sa dihang ikaw nakadawat og usa ka tubag sa imong mga

pag-ampo samtang milahutay ka sa pagtinguha sa mga panalangin sa
Langitnong Amahan.

Ang Lucas 11:14–54 naglangkob sa istorya ni Jesus sa pagpapahawa sa yawa gikan
sa usa ka lalaki, nagpahimatngon sa mga katawhan sa pagpamati sa pulong sa
Dios, ug nagpanton sa mga Pariseo ug mga escriba tungod sa ilang espirituhanong
pagkawalay kahibalo ug kadautan.

Lucas 12
Ang Manluluwas mipasidaan batok sa pagpakaaron-ingnon ug pagkamasinahon
Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana: Aduna ka bay usa ka butang nga
sukad nagustuhan og maayo nga ikaw naghunahuna mahitungod niini sa tanang
panahon? Unsay negatibong mga epekto ngari kanato sa hilabihan nga pagtinguha
sa usa ka butang?

Atong mabasa sa Lucas 12:1–13 nga “nagkatigum ang linibo sa mga panon sa
katawhan” (Lucas 12:1), si Jesus mitudlo sa Iyang mga tinun-an sa pagbantay sa
pagpakaaron-ingnon. Siya mitudlo kanila nga ang tanang gitago nga mga butang
usa ka adlaw niana mabutyag ug nga ang Dios nahibalo ug nagbantay sa Iyang
mga anak. Namulong usab Siya mahitungod sa panginahanglan alang sa Iyang
mga tinun-an sa pag-ila sa Iyang pangalan atubangan sa mga tawo ug mahitungod
sa sala sa pagpasipala. Usa ka lalaki dayon mihangyo sa Manluluwas kon mahimo
ba Siya nga makigsulti sa igsoon nga lalaki sa tawo ug moawhag sa igsoong lalaki
sa pagbahin sa kabilin uban kaniya.

Basaha ang Lucas 12:14–15, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto niini
nga hangyo.

Unsa nga pasidaan ang Iyang gihatag ngadto sa katawhan?
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Ang pagkamasinahon nagpasabut sa naghingapin nga tinguha sa usa ka butang.
Gikan sa tambag sa Ginoo atong makat-unan ang mosunod nga kamatuoran: Ang
Ginoo nagmando kanato nga dili masina sa kalibutanong mga butang. Siya
mitudlo nga adunay mas daghan pa sa kinabuhi kay sa pisikal nga mga butang nga
atong maangkon ug nga ang bili sa usa ka tawo wala mag-agad sa kadaghan sa
iyang mga kabtangan.

Human ang Manluluwas mipasaidaan sa Iyang mga tinun-an sa paglikay sa kasina,
mihatag Siya og usa ka sambingay sa pagpakita sa kaimportante niini nga sugo.
Basaha ang Lucas 12:16–19, nga mangita sa gidaghanon nga ang lalaki sa
sambingay migamit sa mga pulong ako ug akong. Mahimo nimong markahan ang
matag higayon.

Unsa ang gitudlo niining kanunay nga paggamit sa tawo sa ako ug akong
mahitungod sa iyang mga kabalaka? ____________________

Sa unsa nga mga paagi nga tingali kita matintal nga mahisama niini nga tawo?

Basaha ang Lucas 12:20–21, nga mangita sa unsay gisulti sa Dios agig tubag sa
kahakog ug sa pagkamasinahon sa tawo.

Ikonsiderar ang pagsulat o pagtimaan diha sa imong kasulatan ang mosunod nga
mga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles: “Unsa ang pinakamahinungdanon mao ang molungtad og dugay”
(“Ang Pinakamahinungdanon Mao ang Molungtad og Dugay,” Ensign o Liahona,
Nob. 2005, 44).

Kon ang adunahang tawo diha sa sambingay nasayud nga mamatay siya nianang
gabhiona ug dili makadala sa iyang mga kabtangan uban kaniya, unsa sa imong
hunahuna ang iyang buhaton nga lahi sa adlaw nga dili pa ang iyang kamatayon?
Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi ang mando nga dili masina sa kalibutanong mga
kabtangan mahimong magamit nganha kanimo.

Atong mabasa sa Lucas 12:22–30 nga ang Ginoo mihatag og gibug-aton nga ang
Iyang mga tinun-an dili magkinahanglan nga mabalaka kaayo sa ilang temporal
nga mga panginahanglan. Kini nga panudlo nahatag ngadto sa mga Apostoles ug
niadtong kinsa natawag sa pagserbisyo og full time isip mga misyonaryo. Basaha
ang Lucas 12:31–32, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga
disipulo ang pagtinguha kay sa paghatag og gibug-aton sa ilang kaugalingon nga
mga panginahanglan ug mga tinguha (tan-awa usab sa Jacob 2:18–19).

Diha sa Hubad ni Joseph Smith sa Lucas 12:31, atong makat-unan nga ang Ginoo
misugo sa Iyang mga tinun-an, “Apan mao hinooy pangitaa ninyo ang iyang
gingharianan sa Dios” (Hubad ni Joseph Smith, Lucas 12:34; mga italic gidugang).
Ang “gingharian sa Dios” nagpasabut ngadto sa Simbahan ni Jesukristo. “Ang
katuyoan sa Simbahan mao ang pag-andam sa mga miyembro niini sa pagpuyo sa
celestial nga gingharian o sa gingharian sa langit” (Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Gingharian sa Dios o Gingharian sa Langit,” scriptures.lds.org). Ang Manluluwas
misaad sa Iyang mga Apostoles ug mga misyonaryo nga kon sila magtinguha sa
pagpahinabo sa gingharian sa Dios, Siya motabang sa paghatag alang sa ilang mga
panginahanglan ug mohatag kanila og usa ka dapit diha sa Iyang gingharian.
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4. Isulat ang mosunod nga baruganan diha sa imong scripture study
journal: Samtang atong gitinguha ang pagbuhat sa atong bahin

sa pagpahinabo sa gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarung, ang
Dios motabang sa paghatag sa atong mga panginahanglan ug moandam
og usa ka dapit alang kanato diha sa Iyang gingharian.

Palandonga ang pipila ka mga paagi nga ikaw makatinguha sa pagpahinabo sa
gingharian sa Dios. (Samtang ikaw mamalandong niini, hinumdumi ang
baruganan nga giila sa unahan niini nga leksyon mahitungod sa paghalad sa imong
kaugalingon ngadto sa espirituhanong mga butang kay sa temporal nga mga
kabalaka.)

Atong mabasa sa Lucas 12:35–59 nga ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga
tinun-an sa pagpangadam alang sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi. Siya mitabang
kanila sa pagsabut nga “ang matag-usa nga gikahatagan ug daghan,
pagapangayoan ug daghan” (Lucas 12:48), ug Iyang gipasabut nga ang Iyang
ebanghelyo mohimo og dako kaayo nga pagkabahin sa mga tawo.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 10:38–12:59 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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Kahoy nga igira
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

UNIT 11: DAY 2

Lucas 13–15
Pasiuna
Gitudlo ni Jesus ang mahitungod sa paghinulsol ug ang gingharian sa Dios, ug
nang-ayo Siya sa adlaw nga Igpapahulay. Migamit usab Siya og mga sambingay sa
pagtudlo mahitungod sa pagpaubos ug ang gikinahanglan sa pagkatinun-an. Ang
mga Pariseo ug mga escriba nagmulo mahitungod sa pagkig-uban sa Manluluwas
sa mga maniningil og buhis ug sa mga makasasala. Ang Manluluwas mitubag
pinaagi sa paghatag sa mga sambingay sa karnero nga nawala, sa drakma nga
nawala, ug sa anak nga nawala.

Lucas 13:1–14:14
Si Jesus nang-ayo sa adlaw nga Igpapahulay ug nagtudlo mahitungod sa pagpaubos
ug sa pag-amuma sa mga kabus.
Paghunahuna nga ikaw naniudto uban sa mga higala, ug sila nakabantay og usa ka
estudyante nga nag-inusara nga dili maayo ang panamit. Usa ka tawo sa inyong
grupo mikomentaryo og binastos mahitungod sa hitsura sa estudyante, ug daghan
sa imong mga higala ang nangatawa.

Unsa ang pipila ka mga paagi ikaw makahimo sa pag-react niini nga kahimtang?
____________________

Samtang ikaw magtuon sa Lucas 13–14, pangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas
mahitungod sa pakig-istorya uban sa mga tawo kinsa mas kabus kay kanato.

Sa Lucas 13 atong mabasa nga ang
Manluluwas misaysay og usa ka
sambingay mahitungod sa usa ka kahoy
nga igira nga pagaputlon kon kini
mapakyas sa pagpamunga. Kini nga
sambingay gipatumong ngadto sa mga
Judeo kinsa angay unta nga mohatag og
maayong bunga, ug kini nagtudlo nga
kita mahanaw kon dili kita
maghinulsol. Giayo ni Jesus ang usa ka
babaye sa Igpapahulay. Gipahisama
Niya ang gingharian sa Dios ngadto sa
usa ka liso sa mustasa nga mitubo
ngadto sa dako kaayong kahoy, ug Siya mitudlo mahitungod niadtong kinsa
mosulod sa Iyang gingharian. Nagbangutan usab Siya sa nagsingabut nga
kalaglagan sa Jerusalem.

Sa Lucas 14:1–6 atong mabasa nga ang Manluluwas gidapit sa pagpangaon sa
balay sa usa sa mga punoan nga Pariseo sa Igpapahulay. Sa wala pa ang
pagpangaon, ang Manluluwas miayo sa usa ka tawo kinsa nag-antus og
pagpanghupong—usa ka sakit nga ang lawas sa usa ka tawo mihupong tungod
sa tubig.
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Basaha ang Lucas 13:15–16 ug Lucas 14:5–6, nga mangita sa mga tubag sa
Manluluwas ngadto sa mga Pariseo kinsa mipasangil Kaniya sa paglapas sa
Igpapahulay pinaagi sa pag-ayo sa babaye ug sa lalaki.

Unsay atong makat-unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas mahitungod sa
pagtahud sa adlaw nga Igpapahulay ug paghimo niini nga balaan? Usa ka leksyon
mao nga si Jesus mipakita og matarung nga kinaiya sa adlaw nga Igpapahulay
pinaagi sa pagpangalagad ngadto sa mga panginahanglan sa katawhan. Sukwahi
kini ngadto sa uban nga mga Pariseo kinsa nangatarungan sa pagtabang sa mga
hayop apan dili sa mga tawo sa adlaw nga Igpapahulay. Ikonsiderar ang imong
mga lihok sa adlaw nga Igpapahulay. Unsa ang imong mabuhat sa adlaw nga
Igpapahulay nga mas mahisama ni Jesus?

Ang Lucas 14:7–10 naglangkob og usa ka sambingay nga gigamit sa Manluluwas sa
pagtudlo sa kamatuoran sa ebanghelyo mahitungod sa relasyon tali sa pagpaubos
ug sa kahimayaan. Ang “halangdong mga lingkuranan” (Lucas 14:6) mao ang mga
dapit nga halangdon. Si Jesus nakabantay sa pipila niadtong mga gidapit sa
kumbira nga mopili sa mga dapit nga halangdon alang sa ilang mga kaugalingon
pinaagi sa paglingkod duol sa tig-abi-abi nga tagbalay.

Basaha ang Lucas 14:11, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas mahitungod
sa pagpaubos. Ang pulong ipahiubos nagpasabut nga ipahimutang sa ubos nga
pagkabutang.

Basaha ang Lucas 14:12–14, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas sa Pariseo
nga midapit Kaniya sa pagpangaon. Ngano kaha nga ang mga tawo, sama niini
nga Pariseo, nagdapit sa ilang mga higala ug adunahan o importante nga mga
silingan sa panihapon?

Sa panahon sa Manluluwas, kadtong mga baldado (naangol), piang, o buta
kanunay nga nanlimbasog sa pagsangkap alang sa ilang mga kaugalingon ug mga
kabus agig sangputanan sa ilang mga kakulangan. Ang uban sa mga Pariseo ubos
ang pagtan-aw ngadto niini nga mga tawo. Unsay pipila ka mga rason nganong
ang mga tawo karon ubos ang pagtan-aw ngadto sa uban?

Ang mosunod maoy usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga mga
bersikulo: Kon kita maningkamot sa pagtabang og tawo kinsa makalolooy kay
kanato, ang Ginoo moganti kanato.

Agig dugang sa pagganti kanato atol sa Pagkabanhaw, ang Ginoo mopanalangin
usab kanato niini nga kinabuhi kon maningkamot kita sa pagtabang sa mga tawo
kinsa makalolooy kay kanato (tan-awa sa Mateo 6:4).

1. Kompletoha ang usa o duha sa mosunod nga mga kalihokan diha
sa imong scripture study journal:

a. Pagsulat mahitungod sa usa ka panahon sa dihang ikaw o ang usa ka tawo
nga imong kaila napanalanginan pinaagi sa pagpaningkamot sa pagtabang
sa usa ka tawo kinsa makalolooy. (Ang “Makalolooy” mahimong
nagpasabut ngadto sa mga sitwasyon gawas sa kakulang sa materyal nga
mga butang; pananglitan, kini mahimong nagpasabut sa usa ka tawo kinsa
nag-inusara o kinsa tingali walay mga higala.)
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b. Pamalandong og mga paagi diin ikaw makatabang niadtong makalolooy kay
kanimo, ug pagsulat og usa ka tumong sa pag-alagad kanila.

Lucas 14:15–35
Si Jesus mihatag sa sambingay sa dakong kumbira ug nagtudlo mahitungod sa
gikinahanglan sa pagkatinun-an
Unsa ang ubang mga butang nga malagmit kita hangyoon sa pagsakripisyo o sa
pagbiya isip mga tinun-an ni Jesukristo? ____________________

Unsa ang uban nga mga pasangil nga mahimong matintal ang usa ka tawo sa
paggamit aron makalikay sa paghimo niini nga mga sakripisyo?
____________________

Human ang Manluluwas mitambag sa mga Pariseo sa pagdapit sa mga makalolooy
sa pagpangaon, usa ka tawo diha sa lawak miingon ngadto Kaniya, “Bulahan ang
magakaon didto sa gingharian sa Dios” (Lucas 14:15). Agig tubag ngadto niining
pamahayag, ang Manluluwas mihatag sa sambingay sa dakong panihapon.

Basaha ang Lucas 14:16–24, nga mangita sa imbitasyon nga nadawat sa mga tawo
diha sa sambingay, ingon man ang mga pamalibad nga gihimo niadtong
misalikway sa imbitasyon.

Si Jesus namulong ngadto sa mga Judeo kinsa nanaglihok sama niadtong mga tawo
diha sa sambingay kinsa unang gidapit ngadto sa kumbira. Sa unsa nga paagi nga
ang ebanghelyo ni Jesukristo sama sa dakong kumbira? Unsa nga mga pamalibad
ang gihatag sa mga tawo kinsa wala midawat sa imbitasyon ngadto sa dakong
kumbira? Unsay gipadayag niini nga mga pamalibad mahitungod sa mga
prayoridad niining mga tawo?

Usa ka barunganan nga atong makat-unan gikan niining sambingay mao nga kon
atong ibutang ang ubang prayoridad labaw kay sa Ginoo ug sa Iyang
ebanghelyo, mawad-an kita sa mga panalangin nga ato untang madawat.

Tan-awa ang lista sa mga butang nga imong gisulat nga ikaw mahimong hangyoon
sa pagsakripisyo o sa pagbiya isip usa ka disipulo ni Jesukristo. Unsa nga mga
panalangin nga mahimong mawala kanimo kon ikaw dili andam sa paghimo niini
nga mga sakripisyo? Nakahunahuna ka ba nga ikaw nagsakripisyo og usa kabutang
apan sa kadugayan nakaamgo nga ang mga panalangin nga imong nadawat mas
dako kay sa unsay imong gihunahuna nga gisakripisyo?

Human sa pagtudlo niini nga sambingay, ang Manluluwas namulong ngadto sa usa
ka panon sa katawhan mahitungod sa unsay Iyang gikinahanglan sa Iyang mga
tinun-an. Basaha ang Lucas 14:25–27, nga mangita sa unsay gipamulong sa
Manluluwas sa Iyang mga tinun-an nga kinahanglan gayud nga andam sa
pagbuhat.

“Sa kinatibuk-ang kahulugan sa Lucas 14:26, ang Griyego nga pulong nga gihubad isip ‘kasilag’
nagpasabut sa ‘minos nga paghigugma’ o ‘minos nga pagtamud.’ Ang Manluluwas wala
mibakwi sa sugo nga ‘tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan’ (Exodo 20:12);
Gitudlo Niya ang mahitungod sa mga prayoridad. Alang sa usa ka disipulo, ang debosyon ngadto
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Usa ka tore diha sa balangay sa Nazaret didto
sa Israel, sama sa tore nga gihulagway diha
sa Lucas 14:28–30

sa pamilya kinahanglan gayud nga magsunod human sa debosyon ngadto ni Jesukristo” (New
Testament Student Manual [manwal sa Church Educational System, 2014], 165; tan-awa usab sa
Mateo 10:37).

Ang pulong krus diha sa Lucas 14:27 nagpasabut ngadto sa Paglansang diha sa
Krus ug nagrepresentar sa kaandam sa pagsakripisyo. Ang Hubad ni Joseph Smith
nagtabang kanato sa pagsabut nga ang “pagpas-an sa [tawo] krus” (Lucas 14:27)
nagpasabut sa “pagdumili [sa kaugalingon] sa tanan nga dili diosnon, ug sa matag
kalibutanon nga kahigal, ug paghupot sa mga sugo [Ginoo]” (Hubad ni Joseph
Smith , Mateo 16:26 [sa Bible appendix]).

Kini nga mga bersikulo nagtudlo kanato nga ang mga tinun-an ni Jesukristo
kinahanglan gayud nga andam sa pagsakripisyo sa tanan nga mga butang sa
pagsunod Kaniya. Mahimo nga imong isulat kining kamatuoran diha sa margin
sa imong mga kasulatan tupad sa Lucas 14:25-27.

Human magtudlo mahitungod sa unsay andam nga buhaton sa Iyang mga
tinun-an, miingon si Jesus, “Wherefore, settle this in your hearts, that ye will do the
things which I shall teach, and command you” (Hubad ni Joseph Smith, Lucas
14:28). Ang pulong pahimutang dinhi nagpasabut sa pagsulbad o hugot nga
mohukom. Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga bersikulo
mao nga samtang gipahimutang nato ang atong mga kasingkasing sa
pagbuhat unsay gitudlo ni Jesukristo ug gisugo kanato, kita mamahimong
Iyang mga tinun-an.

Palandonga kon sa unsa nga paagi makakab-ot kita og usa ka bahin sa atong
pagkatinun-an diin kita tinud-anay nga nagpahimutang sa atong mga
kasingkasing sa pagbuhat unsay gitudlo ni Jesukristo ug gisugo nga atong buhaton.

Human sa pagtudlo niining baruganan mahitungod sa pagkadisipulo, ang
Manluluwas mihatag og duha ka mga analohiya. Basaha ang Lucas 14:28–30 ug
Lucas 14:31–33, ikonsiderar kon unsay gipakita niining duha ka mga analohiya.

Ang Manluluwas gusto nga ang Iyang
mga sumusunod mahunahunaong
mokonsiderar kon andam ba silang
magsakripisyo sa bisan unsay
gikinahanglan gikan kanila aron sila
makapadayon isip Iyang mga tinun-an
hangtud sa katapusan (tan-awa usab sa
Hubad ni Joseph Smith, Luke 14:31).
Ikonsiderar ang pagmarka sa Lucas
14:33, nga naghatag og usa ka yanong
minubo sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas dinhi niini nga kapitulo.

2. Paghunahuna mahitungod kon unsay bili, o gikinahanglan, alang
kanimo nga mahimong usa ka tinuod nga disipulo ni Ginoong

Jesukristo. Ikonsiderar ang mga panalangin sa pagsunod sa ebanghelyo ug sa
ganti sa kinabuhing dayon. Unsa nga mga desisyon ang imong mahimo karon
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Ang Nawala nga Karnero

Ang nawala nga drakma

Ang anak nga nawala

nga makatabang kanimo sa pagbutang sa Ginoo labaw sa tanang uban nga mga
prayoridad sa imong kinabuhi? Tubaga kini nga mga pangutana diha sa imong
scripture study journal, ug ilakip ang pipila ka mga tumong nga makatabang
kanimo nga mahimong usa ka mas maayo nga disipulo ni Jesukristo.

Lucas 15
Si Jesus mihatag sa mga sambingay sa nawala nga karnero, nawala nga drakma [32
sintabos], ug sa nawala nga anak
Paghunahuna og usa ka higayon nga
imong nakit-an ang usa ka
importanting butang nga nawala
kanimo. Unsay imong gibati?

Hunahunaa ang usa ka tawo nga imong
nailhan kinsa mahimong espirituhanon
nga “nahisalaag.” Kini tingali usa ka
tawo kinsa wala pa nakadawat sa
gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo o
sa pagkakaron wala magsunod sumala
sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo.

Samtang ikaw nagtuon sa Lucas 15, nga
mangita alang sa mga kamatuoran
kabahin kon unsa ang bation sa
Langitnong Amahan mahitungod
niadtong kinsa nahisalaag sa
espirituhanong paagi ug ang
responsibilidad nato ngadto kanila.

Basaha ang Lucas 15:1–2, nga mangita
sa unsay mga gipangmulo sa mga
Pariseo.

Agig tubag ngadto sa gimulo sa mga
Pariseo ug sa mga escriba, ang
Manluluwas mihatag og tulo ka mga
sambingay: usa mahitungod sa karnero,
usa mahitungod sa drakma, ug ang usa
mahitungod sa anak nga lalaki. Kini
nga mga sambingay nagpasabut sa
paghatag og paglaum ngadto sa mga
makasasala ingon man aron usab sa
pag-panton ug pagkondinar sa
kahipokrito ug pagpakaaron-ingnon
nga tarung sa mga escriba ug Pariseo.
Samtang ikaw magtuon niini nga mga
sambingay, hatagi og pagtagad kon
ngano ang hilisgutan sa matag
sambingay nawala ug giunsa kini sa
pagpangita.
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“Nakita siya sa iyang amahan, … midalagan,
… ug migakos kaniya” (Lucas 15:20).

Basaha ang matag sambingay, nga mangita sa mga tubag sa mga pangutana diha
sa wala nga kulom sa mosunod nga tsart. Isulat ang imong mga tubag sa luna nga
gihatag.

Mga sambingay sa Nawala nga Karnero, Drakma, ug Anak nga Lalaki

Mga Pangutana Lucas
15:3–7

Lucas
15:8-
10

Lucas 15:11–32 (sa bersikulo 16 ang
pulong fain nagpasabut og
“kahimuot”)

Unsa ang nawala?

Nganong nawala kini?

Sa unsang paagi nga nakit-an kini?

Unsa nga pulong o mga pulong nga
naghulagway sa reaksyon sa
pagkakaplag niini?

Hinumdumi nga ang karnero nawala
pinaagi sa naandan nga agianan sa
kinabuhi, ang drakma nawala tungod sa
pagbaliwala o pagdanghag sa tag-iya
niini, ug ang nawala nga anak (pag-usik
usik ug pagpatuyang) ang anak nga
lalaki nawala gumikan sa iyang
kaugalingong kamasinupakon.

Unsa sa imong hunahuna ang atong
responsibilidad niadtong nahisalaag,
walay bali kon sa unsang paagi sila
nahisalaag?

Hinumdumi nga ang mga pulong nga
naghulagway sa mga reaksyon sa
dihang ang hayop, butang, ug tawo
nakaplagan. Hinumdumi nga ang
katuyoan niining mga sambingay mao
ang pagpanton sa pagpakaaron-ingnon
nga tarung sa mga Pariseo ug mga
escriba kinsa nagbagulbol mahitungod
sa mga publicano ug mga makasasala
nga gikaistorya ni Jesus. Sa dihang
miingon si Jesus nga adunay mas daghang kalipay sa langit “tungod sa usa ka
makasasala nga magahinulsol … kay sa tungod sa kasiyaman ug siyam ka mga
tawo nga matarung nga wala magkinahanglan sa paghinulsol” (Lucas 15:7), Siya
nagtudlo nga adunay mas daghang kalipay sa langit alang sa mahinulsulon nga
nga makasasala kay sa kasiyaman ug siyam ka nagpakaaron-ingnon ngatarung nga
mga Pariseo ug mga escriba nga tungod sa ilang garbo naghunahuna nga wala
wala sila magkinahanglan sa paghinulsol.
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Base sa mga tubag niadtong kinsa nakakaplag sa unsa ang nawala, sa unsa nga
paagi imong makompleto ang mosunod nga pamahayag: Kon atong tabangan
ang uban nga mobati og tinguha sa paghinulsol, bation nato
____________________.

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsa nga mga matang sa butang nga imong mabuhat aron

matabangan ang usa ka tawo kinsa nawala sa espirituhanon nga paagi aron
makahinulsol o mahiduol ngadto sa Langitnong Amahan?

4. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 13-15 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 11: DAY 3

Lucas 16
Pasiuna
Si Jesus mitudlo sa sambingay sa piniyalan nga malimbungon. Ang mga Pariseo
nakadungog sa mga pagtulun-an ni Jesus ug misaway Kaniya. Dayon mibadlong si
Jesus sa mga Pariseo ug mitudlo kanila sa sambingay sa adunahan nga tawo ug
ni Lazaro.

Lucas 16:1–12
Si Jesus mihatag sa sambingay sa piniyalan nga malimbungon
Diha sa bakante nga gihatag, ilista ang pipila ka mga kalibutanon nga mga butang
nga ang tawo kanunayng mipahimutang sa ilang mga kasingkasing ug
naningkamot nga maangkon: ____________________

Karon ilista ang pipila ka mahangturon nga mga katigayunan nga gusto sa
Langitnong Amahan nga atong tinguhaon (sama sa mahangturon nga mga
pamilya ug kalinaw): ____________________

Makatagamtam kita sa uban niining mga mahangturon nga mga bahandi niining
kinabuhia. Lingini ang usa o duha ka mga mahangturon nga mga bahandi nga
importante kanimo. Samtang ikaw magtuon sa Lucas 16, nga mangita sa mga
kamatuoran nga makatabang nimo nga maangkon ang mahangturon nga bahandi.

Paghuman sa pagtudlo sa mga sambingay sa karnero nga nawala , sa drakma nga
nawala, ug sa anak nga nawala, ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga disipulo sa
sambingay sa piniyalan nga malimbungon. Ang usa ka piniyalan mao ang tawo
kinsa nagdumala sa mga kalihokan sa patigayon sa laing tawo, kwarta, o
katigayunan.

Basaha ang Lucas 16:1–2, nga mangita sa unsay nakat-unan sa tawong dato diha sa
sambingay mahitungod sa iyang piniyalan.

Hinumdumi Timan-i kon unsa ang gipasangil nga binuhatan sa piniyalan ngadto
sa mga butang sa dato nga tawo. Agig sangputanan sa pagkausikan sa piniyalan,
nawad-an sa iyang posisyon isip piniyalan.

Sa Lucas 16:3–7, atong makat-unan nga ang mga piniyalan nabalaka mahitungod
sa unsay iyang buhaton sa dihang nawad-an siya og trabaho tungod kay iyang
gibati nga dili siya makahimo sa manwal nga paghago ug maulaw kaayo sa
paghangyo. Nagmugna siya og usa ka plano nga sa iyang hunahuna mahimong
moresulta og mga oportunidad sa pagpanarbaho sa laing panimalay. Siya mibisita
sa duha ka tigpangutang sa adunahan nga mga lalaki ug klarong mikaltas og dako
sa ilang mga utang, diin siya naglaum nga makapabor siya ngadto nila.

Basaha ang Lucas 16:8, nga mangita sa kon giunsa sa pagtubag sa adunahang lalaki
sa dihang iyang nahibaloan ang mahitungod sa mga binuhatan sa iyang
tinugyanan. Mahimong makatabang ang pagkahibalo nga “ang mga anak sa
kalibutan ” makalibutanon nga mga tawo ug “ang mga anak sa kahayag”mga
sumusunod sa Dios, o katawhan nga mahunahunaon sa espirituhanon.
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Hinumdumi nga ang adunahan lalaki midayeg sa kaabtik sa piniyalan sa
pag-angkon og pabor ngadto sa mga tigpangutang sa lalaki. Wala niya gidayeg ang
pagkadili matinud-anon sa piniyalan.

Si Elder James E. Talmage sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut sa unsay gitudlo sa Manluluwas pinaagi sa sambingay sa piniyalan
nga malimbungon: “Ang katuyoan sa atong Ginoo mao ang pagpakita sa
kalainan tali sa kabalaka, kamahunahunaon, ug kamahalaron sa mga tawo nga
nalambigit sa mga kalihokan sa pangwarta sa kalibutan, ug ang mga buhat sa
kadaghanan nga hapaw ra kinsa nagpakita nga naningkamot sa espirituhanon

nga mga bahandi. Ang kalibutanon nga mga katawhan wala magsalikway sa probisyon alang sa
ilang umaabut nga katuigan, ug sa kanunay ganahan nga sa makasal-anong paagi makaangkon
og daghan, samtang ang mga ‘anak sa kahayag,’ o kadtong kinsa mituo sa espirituhanon nga
bahandi nga labaw sa tanang yutan-ong katigayunan, mao ang dili kaayo abtik, amping o
maalamon” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 463).

Basaha ang Lucas 16:10–12, nga mangita sa unsay giingon sa Manluluwas nga
kinahanglan gayud natong buhaton aron mapanalanginan sa mahangturon nga
mga bahandi. Hinumdumi nga ang malimbungon nga bahandi sa bersikulo 11
nagpasabut sa yutan-on nga mga bahandi, naglakip sa salapi ug mga katigayunan.
Mahimong makatabang ang pagkahibalo nga aron mahimong “kasaligan sa
gagmay kaayong butang” (Lucas 16:10) nagpasabut sa matarung nga paggamit sa
yutan-on nga mga bahandi.

Gikan sa pagtulun-an sa Manluluwas sa Lucas 16:1–12, atong makat-unan nga
kon kita maalamon sa pag-andam alang sa atong mahangturong kaugmaon
ug sa matarung nga paagi mogamit sa yutan-ong mga bahandi,
mapanalanginan kita og mga mahangturong mga bahandi.

1. Tubaga ang usa o duha sa mosunod nga mga pangutana diha sa
imong scripture study journal:

a. Sa unsa nga paagi nga ang atong matarung nga paggamit sa yutan-on nga
mga bahandi nagpakita sa atong katakos nga mahimong kasaligan sa
mahangturon nga mga bahandi?

b. Unsaon nimo sa paggamit sa tinarung nga paagi ang yutan-on nga mga
bahandi isip usa ka batan-on? Unsaon nimo sa paghimo niini isip usa ka
hamtong? (Tan-awa sa Jacob 2:17–19.)

Lucas 16:13–31
Si Jesus nagbadlong sa mga Pariseo ug nagtudlo sa sambingay sa dato ug ni Lazaro
Samtang ikaw magtuon sa Lucas 16:13–26, palandonga kon sa unsa nga paagi nga
ang yutan-on nga bahandi makapugong sa ubang tawo nga maangkon ang
mahangturon nga mga bahandi.

Sumala sa narekord sa Lucas 16:13–14, ang Manluluwas mitudlo nga “Dili kamo
makaalagad sa [duha] Dios ug sa mga bahandi” (Lucas 16:13). Ang mga Pariseo
nakadungog sa mga pagtulun-an sa Manluluwas ug “nangyam-id” (Lucas 16:14), o
nanaway, Kaniya. Pangitaa sa Lucas 16:14 alang sa pulong nga naghulagway sa
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mga Pariseo ug nagtanyag og usa ka pagpasabut kon nganong misaway sila sa
Manluluwas tungod sa Iyang mga pagtulun-an.

Ang mga Pariseo masinahon, nga nagpasabut gusto sila og mas daghang
katigayunan sa hinakog nga paagi, ilabi na sa mga butang nga gipanag-iya sa uban.
Nasina sila sa yutan-on nga bahandi ug gahum (tan-awa sa Mateo 23:2–6, 14).
Ngano kaha nga ang pagkamasinahon nakatampo man sa ilang pagpanaway sa
Manluluwas?

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith , Lucas 16:16–23 (sa Bible appendix), nga
mangita og dugang panabut ngadto sa panag-istorya tali sa mga Pariseo ug sa
Manluluwas.

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga ang mga Pariseo miangkon
nga ang balaod ni Moises nagsilbi isip ilang balaod, ug busa ilang gisalikway si
Jesus isip ilang maghuhukom. Si Jesus mipasabut nga ang balaod ni Moises ug ang
mga propeta nagpamatuod Kaniya. Siya mikwestyon sa mga Pariseo sa paglimud
sa unsay nahisulat ug mibadlong kanila sa “pag[tuis] sa hustong paagi” (Hubad ni
Joseph Smith, Lucas 16:21). Aron matabangan kining masinahon nga mga Pariseo
nga makasabut sa ilang mga batasan ug sa sangputanan niini, ang Manluluwas
mipahisama kanila ngadto sa adunahan nga tawo sa sambingay nga narekord diha
sa Lucas 16:19–31.

I-visualize ang mga Panghitabo sa Kasulatan
Ang pag-visualize sa mga panghitabo sa kasulatan makatabang nga mahimong mas tinuod ug
klaro ang mga panghitabo. Kini makatabang usab kanimo nga masugilon og mas maayo ngadto
sa mga tawo ug ang mga sitwasyon nga narekod diha sa kasulatan ug, agig resulta, mas
epektibo nga maanalisar ug masabtan ang mga panghitabo sa kasulatan. Sa imong pagbasa,
pangitaa ang mga detaye nga makatabang ni sa pag-visualize sa mga panghitabo ug sa
paghunahuna nga anaa ka didto.

Samtang ikaw magbasa sa Lucas 16:19–31, ihulagway ang mga karakter dinhi niini
nga sambingay ug ang ilang mga inter-aksyon. Ikonsiderar ang pagbasa og kusog
sa mga bersikulo, nga anaa kunohay sa atubangan sa tigpaminaw, nga magkutlo sa
mga pulong sa Manluluwas (Lucas 16:19–23), ang dato nga lalaki (Lucas 16:24, 27,
28, 30), ug si Abraham (Lucas 16:25, 26, 29, 31). Kini mahimong makatabang nga
masayud nga “ang sabakan ni Abraham” (Lucas 16:22) nagrepresentar sa paraiso
diha sa kalibutan sa mga espiritu ug ang “hades [impyerno]” (Lucas 16:23)
nagpasabut sa prisohan sa mga espiritu (tan-awa sa Bible Dictionary, “sabakan ni
Abraham ,” “Hades [impyerno]”).

Sa unsa nga paagi nga ang mortal nga
mga kinabuhi sa adunahan nga tawo ug
ni Lazaro magkalahi?

Sa unsa nga paagi nga ang
kamasinahon sa adunahan nga tawo, o
ang gugma sa yutan-on nga mga
katigayunan, nakaapekto kaniya human
siya namatay?
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Ang mga iro mitilap sa kabahong ni Lazaro,
ang kabus nga tawo kinsa naghigda diha sa
pultahan sa adunahan nga tawo.

Unsa sa imong hunahuna ang buot itudlo niini nga sambingay ngadto sa mga
Pariseo?

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga sambingay mao nga kon
kita nagmasinahon ug dili mogamit sa atong yutan-on nga mga bahandi sa
matarung nga paagi, sa katapusan atong masinati ang pag-antus ug
pagmahay (tan-awa usab sa D&P 104:18).

Kita makakat-on og dugang nga
kamatuoran gikan niini nga sambingay.
Sumala sa Lucas 16:30, unsay gituohan
sa dato nga lalaki nga mahitabo kon si
Lazaro mopakita ngadto sa mga igsoon
nga lalaki sa dato nga lalaki?

Ang dato nga lalaki nagtuo nga ang
iyang igsoong lalaki maghinulsol ug
makabig ngadto sa kamatuoran kon si
Lazaro magpakita ngadto kanila. Ang
pagkakabig mao ang “pag-usab sa mga
pagtuo, kasingkasing, ug sa kinabuhi
aron sa pagdawat ug sa pagpahiuyon
ngadto sa kabubut-on sa Dios” (Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Pagkakabig,
Kinabig,” scriptures.lds.org).

Sumala sa Lucas 16:29, 31, nganong wala ipadala ni Abraham si Lazaro ngadto sa
mga igsoong lalaki sa dato nga lalaki?

Sa paghisgut sa “Moises ug mga propeta,” ang Manluluwas mipasabut na usabsa
mga kasulatan nga ang mga Pariseo nangangkon nga nagtuo sa ug nagpakabuhi
niini apan nagsalikway sa pagkatinuod.

Gikan niining sambingay atong makat-unan nga ang pagkakabig moabut
pinaagi sa pagtuo ug pagpatalinghug sa mga pulong sa mga propeta, dili
pinaagi sa pagsaksi og mga milagro, o pagkakita og mga anghel.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Ngano kaha nga ang pagkakabig moabut man pinaagi sa pagtuo ug
pagpatalinghug sa mga pulong sa mga propeta kay sa pagsaksi og mga
milagro o pagkakita og mga anghel?

b. Unsay piho nga mga pagtulun-an gikan sa mga propeta ang
nag-impluwensya sa imong pagkakabig?

Sa lain nga papel, isulat ang usa ka tumong kon unsaon nimo nga mas motuo o
mopatalinghug sa piho nga pagtulon-an o tambag gikan sa mga propeta aron ang
imong pagkakabig mapalig-on. Alang sa mga ideya, ikonsiderar ang pagribyu sa
Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan nga pamphlet. Ibutang kini nga piraso sa papel
diin makita nimo sa matag adlaw aron sa pagpahinumdom kanimo sa imong
tumong, tingali diha sa imong mga kasulatan.
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3. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 16 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 11: DAY 4

Lucas 17
Pasiuna
Si Jesus mitudlo sa Iyang mga tinun-an mahitungod sa panginahanglan sa
pagpasaylo sa uban. Pagkahuman, ang mga Apostoles mihangyo ni Jesus sa
pagdugang ang ilang hugot nga pagtuo. Agig tubag, ang Manluluwas mitudlo
kanila sa sambingay sa ulipon nga walay hinungdan. Sa kaulahian, si Jesus miayo
sa 10 ka mga sanlahon, apan usa lamang kanila ang mibalik aron magpasalamat
Kaniya. Ang Manluluwas gisukmatan sa mga Pariseo, ug Siya mitudlo mahitungod
sa pag-abut sa gingharian sa Dios.

Lucas 17:1–10
Ang mga Apostoles mihangyo ni Jesus sa pagpatubo sa ilang hugot nga pagtuo

1. Paghunahuna og mga sitwasyon nga tingali magkinahanglan
kanimo nga mogamit og hugot nga pagtuo, sama sa pagtinguha og

panalangin sa priesthood, pagbayad og ikapulo, o paghatag og usa ka
pakigpulong o leksyon diha sa Simbahan. Isulat sa imong lista diha sa imong
scripture study journal. Dayon tubaga ang mosunod nga mga pangutana: Gusto
ba nimo sukad nga makaangkon og mas dakong hugot nga pagtuo? Kon mao,
unsa nga mga kasinatian ang imong naangkon o giatubang nga nakatabang sa
pagmugna niana nga tinguha?

Samtang ikaw magtuon sa Lucas 17, pangitaa ang mga baruganan nga makatabang
kanimo sa pagpatubo sa imong hugot nga pagtuo.

Sa Lucas 17:1–2 ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga tinun-an nga ang usa ka
tawo kinsa motintal sa uban sa pagpakasala adunay tulubagon.

Basaha ang Lucas 17:3–4, nga mangita sa kasugoan nga gihatag sa Manluluwas
ngadto sa Iyang mga tinun-an nga tingali nagkinahanglan og hugot nga pagtuo.
Ikonsiderar ang pagmarka niana nga kasugoan diha sa imong mga kasulatan.

Ngano kahang lisud ang pagpasaylo sa tawo nga balik-balik nga nakahimo og
sayop kanimo. ____________________

Basaha ang Lucas 17:5, nga mangita sa unsay gitinguha sa mga Apostoles gikan sa
Manluluwas human Siya mitudlo kanila mahitungod sa pagpasaylo.

Sa unsa nga paagi kaha nga ang pagtinguha og mas dakong hugot nga pagtuo diha
sa Ginoo magtabang kanila sa pagsunod sa kasugoan nga magpasaylo sa uban?
____________________

Ingon nga narekord sa Lucas 17:6, ang Manluluwas mitubag sa pangamuyo sa mga
Apostoles alang sa pagpatubo sa hugot nga pagtuo pinaagi sa pagpamatuod nga
ang hugot nga pagtuo nga may gidak-on sa liso sa mustasa makahimo og mga
milagro. Aron matabangan sila nga mahibalo kon sa unsa nga paagi mapatubo sa
ilang hugot nga pagtuo, niana si Jesus mihatag og usa ka sambingay nga
naghulagway sa relasyon sa usa ka agalon ug sa usa ka ulipon.

273



Basaha ang Lucas 17:7–10, nga mangita alang sa unsay gipaabut sa agalon ngadto
sa iyang ulipon. Gamita ang mga footnote aron matabangan ka nga masabtan ang
pipila sa mga lisud nga mga pulong diha sa sambingay.

Sa biblikanhon nga mga panahon ang agalon mohatag sa tanang panginahanglan
sa kinabuhi sa iyang ulipon samtang ang ulipon matinud-anon nga mituman sa
iyang gipaabut nga mga katungdanan. Tungod niini, wala kinahanglana nga ang
agalon mohatag og espesyal nga pagpasalamat ngadto sa iyang ulipon o mobati
nga utangan ngadto kaniya alang sa paghimo sa iyang mga katungdanan.

Paghunahuna og mga paagi nga ang Langitnong Amahan sama sa agalon niini nga
sambingay.

Mahimo nimong markahan sa Lucas 17:10 ang mga pulong “makabuhat na kamo
sa tanang gisugo kaninyo.”

2. Isulat ang mosunod diha sa inyong scripture study journal: Ang
atong hugot nga pagtuo motubo samtang maningkamot kita sa pagbuhat

sa tanang mga sugo sa Langitnong Amahan. Imong idugang kining pamahayag sa
kaulahian.

Ikonsiderar ang pagmarka sa Lucas 17:10 unsay gisulti ni Jesus nga angay isulti sa
mga ulipon human makabuhat sa unsay gisugo kanila.

Aron pag-ila nga kita walay pulos nga mga ulipon nagpasabut nga atong ilhon nga
bisan unsaon nato ang pagsunod sa mga kasugoan, sa kanunay kita utangan
ngadto sa Dios. Siya madagayaong nagpanalangin kanato nga dili gayud kita
makabayad Kaniya—bisan kon kita nagmasulundon ug nagpuyo sa matarung nga
paagi (tan-awa sa Mosiah 2:20–26).

3. Kompletoha ang pamahayag diha sa imong scripture study journal
aron kini magpasabut sa mosunod nga mga baruganan: Ang atong

hugot nga pagtuo motubo samtang naningkamot kita sa pagbuhat sa
tanang gisugo sa Langitnong Amahan ug samtang kita naghinumdum nga
kanunay kitang utangan ngadto Kaniya. Dayon tubaga ang mosunod nga
pangutana: Sa unsang paagi nga ang pagpaningkamot sa pagbuhat sa tanang
gisugo sa Dios makapatubo sa atong hugot nga pagtuo?

Si Presidente Heber J. Grant mitudlo mahitungod sa importansya sa pagbuhat sa
atong katungdanan sa pag-alagad sa Dios: “Walay kakuyaw sa bisan kinsang
lalaki o babaye nga mawad-an sa iyang pagtuo dinhi niining Simbahan kon siya
mapainubsanon ug mainampoon ug masulundon ngadto sa iyang katungdanan.
Ako walay sukad nahibaloan nga ingon niana nga tawo nga nawad-an sa iyang
hugot nga pagtuo. Pinaagi sa pagbuhat sa atong mga katungdanan ang hugot

nga pagtuo mousbaw hangtud nga kini mamahimong hingpit nga kahibalo” (Mga Pagtulun-an
sa mga Presidente sa Simbahan: Heber J. Grant [2002], 28).

Palandonga ang usa ka panahon sa dihang gituman mo ang mga sugo o
masulundon nga mihimo sa imong katungdanan ngadto sa Dios ug gibati ang
pagtubo sa hugot nga pagtuo isip usa ka resulta.
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Lucas 17:11–19
Si Jesus naghinlo sa 10 ka mga sanlahon
Basi sa unsay imong nahibaloan
mahitungod sa sanla, kompletoha ang
mosunod nga pamahayag: Sa
kapanahonan sa Biblia, lisud unta ang
mataptan og sanla tungod kay
____________________.

Ang sanla usa ka sakit nga makadala og
kahiwi ug kamatayon. Ang mga
sanlahon gilain gikan sa ubang tawo sa
katilingban aron sa pagpanalipod sa
panlawas sa uban, ug sila
gikinahanglan nga mosinggit og “Hugaw!” aron makapasidaan sa tawo nga
nagpadulong kanila (tan-awa sa Bible Dictionary, “Sanla”).

Basaha ang Lucas 17:11–12, nga mangita kon kinsa ang gikasugat ni Jesus sa iyang
paghapit sa usa ka balangay samtang siya nagbiyahe paingon sa Jerusalem.

Kon ikaw usa niadtong mga sanlahon, unsa kaha ang imong mga pagbati sa
dihang nakita nimo si Jesus?

Basaha ang Lucas 17: 13–14, nga mangita sa unsay gisulti sa mga sanlahon ngadto
sa Manluluwas ug unsa ang Iyang tubag ngadto kanila.

Ang balaod ni Moises nagkinahanglan nga ang mga sanlahon mopakita sa ilang
kaugalingon ngadto sa mga pari human sila mamaayo aron madawat og balik
ngadto sa katilingban (tan-awa sa Levitico 14). Ikonsiderar ang pagmarka diha sa
imong kasulatan kon unsay nahitabo samtang ang mga sanlahon miadto aron
ipakita ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pari.

Gikan sa Lucas 17:14 atong makat-unan nga madawat nato ang mga panalangin
sa Ginoo samtang nagbuhat kita sa unsay Iyang gitudlo nga atong buhaton.

Ikonsiderar kon unsa kaha kini sama—sa unsa nga paagi kini makapausab sa
imong kinabuhi—nga usasa mga sanlahon kinsa nalimpyo. Unsa sa imong
hunahuna ang imo kahang buhaton sa higayon nga ikaw makaamgo nga
nalimpyohan sa sanla?

Basaha ang Lucas 17:15–19, nga mangita kon sa unsa nga paagi ang usa sa mga
sanlahon mi-react sa lahi nga paagi kay sa uban.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa sanlahon kinsa mibalik aron sa
paghatag og pasalamat mao nga importante kining mopadayag og pasalamat
alang sa mga panalangin nga atong nadawat.

Nganong importante kining mopadayag sa atong pasalamat ngadto sa Dios alang
sa mga panalangin nga atong nadawat? ____________________

Sa unsang paagi nga kita usahay sama sa siyam ka mga sanlahon?
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Samtang imong basahon ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Thomas S.
Monson, markahi ang unsay iyang gitudlo nga mahitabo samtang nagpadayag
kita og pasalamat ngadto sa atong Amahan sa Langit: “Mga kaigsoonan, naka
hinumdom 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 usab makaabli sa mga pultahan sa langit ug

motabang kanato nga mobati sa gugma sa Ginoo” (“Ang Balaanong Gasa sa Pagpasalamat,”
Ensign o Liahona, Nob. 2010, 87).

Mahimo nimong markahan sa Luke 17:19 kon unsa ang gisulti sa Manluluwas nga
nahitabo ngadto sa sanlahon kinsa mihatag og pasalamat.

Timbang-timbanga ang Imong Kinabuhi
Kon kita mogahin og panahon aron motimbang-timbang sa matinud-anon nga paagi kon unsa ka
maayo natong gisunod ang usa ka piho nga baruganan sa ebanghelyo, kita naghatag og
kahigayunan sa Espiritu Santo aron matabangan kita nga makaamgo unsay atong gibuhat nga
maayo ug sa unsa nga paagi kita molambo. Samtang imong timbang-timbangon ang imong
kaugalingon, tinguhaa sa pagpangayo ang giya sa Espiritu Santo ug pagmatinud-anon sa
hingpit.

Sa unsa nga mga paagi kaha nga ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo alang sa
atong mga panalangin nagtabang kanato nga mamaayo? ____________________

4. I-rekord diha sa imong scripture study journal ang piho nga mga
panalangin gikan sa Langitnong Amahan nga ikaw

mapasalamaton. Paglista og pipila ka mga butang nga imong mahimo sa imong
kinabuhi nga magpakita sa imong kamapasalamaton alang niini nga mga
panalangin.

Lucas 17:20–37
Si Jesus nagtudlo kabahin sa pag-abut sa gingharian sa Dios
Si Jesus mitudlo mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi sa Lucas 17:20–37. Imong
gitun-an ang pipila sa mga sulod niini nga tudling sa dihang nagtuon ka sa
Mateo 24 ug Joseph Smith—Mateo.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 17 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 12: DAY 1

Lucas 18–21
Pasiuna
Samtang si Jesukristo mibiyahe paingon sa Jerusalem sa katapusan nga higayon,
Siya mitudlo sa Iyang ebanghelyo ug mihimo og mga milagro. Siya nagkabayo agi
og kadaugan pagsulod sa Jerusalem, gihinloan pag-usab ang templo, ug gitudloan
didto ang katawhan.

Lucas 18–21
Ang Manluluwas nagtudlo sa Iyang pagpadulong sa Jerusalem.
Nakat-unan na nimo ang mahitungod sa daghang mga panghitabo nga girekord sa
Lucas 18–21 gikan sa imong pagtuon sa Mateo ug Marcos.

Sa pagbiyahe ni Jesukristo ngadto sa
Jerusalem sa katapusan nga higayon,
Siya mitudlo og daghang sambingay ug
miayo og daghang mga tawo. Gidapit
Niya ang dato nga batan-ong punoan
sa paghatag sa tanan ngadto sa kabus
ug sa pagsunod Kaniya. Giayo Niya ang
buta nga tawo. Bisan sa pagbiaybiay,
nakigsalo Siya uban sa usa sa labaw sa
mga maniningil sa buhis didto sa Jerico.
(Tan-awa usab sa Mateo 19:19–20;
Marcos 10.)

Si Jesus miabut sa Jerusalem ug,
taliwala sa pagsinggit sa pagdayeg,
misakay og asno sa Iyang pagsulod sa
siyudad. Giabug na usab Niya ang mga
tigpailis og kwarta gikan sa templo,
gitudloan ang mga tawo didto, ug
gitubag ang mga pangutana gikan sa
mga sacerdote nga punoan ug mga
escriba. Gidayeg Niya ang usa ka
biyuda kinsa mihalad sa iyang duha ka
kwartang diyot ngadto sa panudlanan
sa templo. Gitudloan usab Niya ang
mga tinun-an mahitungod sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi.

Kadaghan sa mga istorya nga imong
matun-an dinhi niini nga leksyon
talagsaon ngadto sa Ebanghelyo ni
Lucas. Aron maandam sa pagtuon sa Lucas 18–21, tubaga ang mosunod nga mga
pangutana diha sa luna nga gihatag:
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Unsa nga mga lihok nga tingali magpakita nga ang usa ka tawo sinserong gusto
nga mas mopaduol ngadto sa Ginoo? Unsang mga kinaiya ang magpakita nga
gusto gayud niya nga mapasaylo o nagtinguha sa tabang sa Ginoo?
____________________

Basaha ang matag usa sa mga tudling sa kasulatan diha sa kauban nga tsart, ug
ikonsiderar ang mga tubag sa mga pangutana. Mahimo nimong markahan ang
unsay imong makit-an.

Sambingay
o Istorya

Tabang nga mga Pulong Nag-unang
Karakter

Mga Doktrina o
mga Baruganan

Lucas 18:1–8 Naluya: nahimong nawad-an og kadasig
o gikapoy

Panimalos: himoong tarung o
maangkon ang hustisya alang sa

Biyuda

Lucas
18:9–14

Makatarunganon: nadawat o
nalimpyuhan

Maniningil og
Buhis

Lucas
18:35–43

Tawo nga
Buta

Lucas 19:1–10 Ang pagdutdot: ang pundok o panon
sa katawhan

Bakak nga pasangil: dili
makatarunganon nga pamaagi o
mga pamaagi

Zaqueo

Mga pangutana nga Ikonsiderar:

• Unsa ang gitinguha sa nag-unang karakter?

• Unsay gibuhat sa tawo aron sa pagpakita nga ang iyang tinguha sinsero?

• Unsay nahitabo tungod sa iyang matinud-anon nga mga buhat?

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang pagkaparehas nga imong namatikdan sa mga lihok sa matag usa
sa nag-unang mga karakter.

b. Unsa ang pagkaparehas nga imong nabantayan sa unsay nadawat sa matag
usa sa nag-unang mga karakter isip resulta sa iyang mga lihok?

Usa ka baruganan nga gitudlo niini nga mga istorya mao nga kon kita sinsero ug
makanunayon samtang kita naggamit sa atong hugot nga pagtuo diha sa
Ginoo, makabaton kita sa Iyang kalooy.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, nga mangita sa unsay timaan sa usa ka tawo nga naggamit sa iyang 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).
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Mahimo nga imong isulat kini nga mga pamahayag diha sa kilid sa imong mga
kasulatan.

2. Sa imong scripture study journal, isulat ang pipila ka mga paagi nga
ikaw makagamit og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo karon.

Unsa ang mga panalangin alang sa paggamit sa inadlaw nga hugot nga pagtuo
diha ni Jesukristo?

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Bednar, nga mangita sa unsay iyang
gisulti nga kini nagpasabut sa pagsinati sa kalooy sa Ginoo:

“Pinaagi sa personal nga pagtuon, obserbasyon, pamalandong, ug pag-ampo,
nagtuo ako nga mas nakasabut na ako nga 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 ug tungod sa
ug pinaagi ni Ginoong Jesukristo. Sa tinuoray, ang Ginoo mopahiangay, ‘sa iyang

mga kalooy sumala sa mga kahimtang sa mga katawhan’ (D&P 46:15).

“… Mosugyot ako nga usa sa mga paagi diin ang Manluluwas moduol sa matag usa kanato
mao ang pinaagi sa Iyang buhong ug malumo nga mga kalooy. Sama pananglit, samtang kamo
ug ako nag-atubang og mga hagit ug mga pagsulay sa atong mga kinabuhi, ang gasa sa hugot
nga pagtuo ug ang angay nga pagsabut sa pagsalig sa kaugalingon nga moabut lapas sa atong
kaugalingong kasarang maoy duha ka mga ehemplo sa malumo nga mga kalooy sa Ginoo. Ang
paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala ug kalinaw sa konsiyensya mga ehemplo sa malumo nga
mga kalooy sa Ginoo. Ug ang paglahutay ug ang kalig-on nga nakapahimo kanato nga
mopadayon sa unahan nga may kalipay pinaagi sa mga pisikal nga limitasyon ug espirituhanon
nga mga kalisud mga ehemplo sa malumo nga kalooy sa Ginoo” (“Ang Malumo nga mga Kalooy
sa Ginoo,” Ensign o Liahona, Mayo 2005, 99–100).

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsa nga mga paagi nga ikaw o ang usa ka tawo nga imong kaila
migamit sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo? Unsa nga kalooy ikaw o
ang usa ka tawo nga imong kaila nakasinati agi og resulta?

b. Ikonsiderar kon sa unsa nga mga paagi imong gitinguha ang tabang o
kalooy sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Unsay imong buhaton aron
magamit nimo ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoo aron madawat ang
Iyang kalooy?

4. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 18–21 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 12: DAY 2

Lucas 22
Pasiuna
Samtang naghinapos na ang Iyang mortal nga pagpangalagad, gipasiugdahan ni
Jesus ang sakrament, gitudloan ang Iyang mga tinun-an nga moalagad sa usag usa,
ug gimandoan si Pedro sa pagpalig-on sa iyang mga kaigsoonan. Ang maulaon nga
sakripisyo sa Manluluwas misugod didto sa Tanaman sa Getsemani. Gidakop Siya
ug gitaral sa atubangan ni Caipas. Samtang ang Manluluwas gitaral, si Pedro
milimud nga nakaila Kaniya.

Lucas 22:1–38
Ang Manluluwas mipasiugda sa sakrament uban sa Iyang mga Apostoles
Hunahunaa nga ikaw ug usa sa sakop sa imong pamilya naglingkod sa salog sa
inyong panimalay. Ang sakop sa imong pamilya gustong mobarug ug naghangyo
sa imong tabang. Unsaon nimo nga matabangan siya kon nagpabilin ka nga
naglingkod sa sawog? Unsay kalainan niini kong mobarug ka og una?

Kini nga analohiya makatabang kanimo nga masabtan kon unsay atong mahimo
aron makatabang sa uban nga mahimong mas maayo sa espirituhanon nga paagi.

Samtang ikaw magtuon sa Lucas 22, pangitaa ang mga kamatuoran nga motabang
kanimo nga masayud kon sa unsa nga paagi matabangan ang uban nga makabarug
sa espirituhanon nga paagi.

Sa Lucas 22:1–30 atong makat-unan nga sa hinapos sa Iyang mortal nga
pagpangalagad ang Manluluwas nakigkita uban sa Iyang mga Apostoles aron sa
pagsaulog sa Pagpalabay. Atol nianang panahona, Siya mipahibalo nga usa kanila
moluib Kaniya, gipasiugdahan Niya ang sakrament ug mimando nga kini
pagahimoon agi og paghinumdum Kaniya, ug Siya mitudlo kanila nga kadtong
kinsa moalagad sa uban mao ang labing labaw sa tanan. Ang Manluluwas midayeg
usab sa Iyang mga Apostoles tungod sa pagpadayon og uban Kaniya ug misaad
kanila nga usa ka adlaw sila molingkod og mga trono ug mohukom sa napulog
duha ka mga tribo sa Israel.

Basaha ang Lucas 22:31–32, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas nga
gitinguha ni Satanas.

Ang Hubad ni Joseph Smith mihatag sa mosunod nga mga katin-awan ngadto sa
bersikulo 31: “Ug ang Ginoo miingon, Simon, Simon, tan-awa! Gitinguha kamo ni
Satanas, sa pagbaton kaninyo aron iya kamong alig-igon maingon sa trigo” (Hubad
ni Joseph Smith, Luke 22:31). Sa laing pagkasulti, si Satanas gusto molit-ag ni
Pedro aron nga mas sayon na lang ang paglit-ag sa uban nga mga miyembro sa
Simbahan.

“Ang trigo ayagon pinaagi sa paglain sa lugas gikan sa tipasi. Ang bililhon nga
lugas gitipigan, samtang ang mga yanong tipasi gilabay Kon ang mga Santos
motugyan ngadto sa tintasyon ug moambit sa kasal-anan sa kalibutan, mawad-an
sila sa ilang pagkalahi ug mamahimong sama sa tipasi” (New Testament Student
Manual [manwal sa Church Educational System, 2014], 183). Diha sa analohiya sa
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Manluluwas, ang hugot nga pagtuo ug pagpamatuod ni Pedro ug sa uban
mahimong mahisama sa lugas nga si Satanas mitinguha sa pagpahimulag o
mokuha gikan niini.

Paglista og usa o duha ka butang nga imong nakat-unan mahitungod ni Pedro nga
nagpakita nga siya adunanay pagpamatuod ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo:
____________________

Ikonsiderar ang pagmarka sa Lucas 22:32 kon unsa ang gisulti sa Manluluwas nga
gikinahanglan pa ni Pedro nga masinati sa dili pa siya makalig-on sa iyang mga
kaigsoonan.

Ang pag-angkon og pagpamatuod sa ebanghelyo nagpasabut nga ang tawo
nakadawat og “kahibalo ug espirituhanon nga pagsaksi nga gihatag sa Espiritu
Santo” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagpamatuod,” scriptures.lds.org).
Angpagkakabig ngadto sa ebanghelyo nagpasabut og “ang pag-usab sa pagtuo sa
tawo, kasingkasing, ug kinabuhi aron modawat ug mouyon sa kabubut-on sa Dios”
(Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagkakabig, Kinabig,” scriptures.lds.org).

Basi sa unsay gisulti sa Ginoo ngadto ni Pedro sa Lucas 22:32, atong maila ang
mosunod nga kamatuoran: Kon kita nakabig ngadto sa ebanghelyo ni
Jesukristo, makapalig-on kita sa uban.

1. Kon kita makabig ang atong mga pagtuo ug mga lihok mahiuyon
ngadto sa kabubut-on sa Dios ug mahimo kitang makatabang ug

makapalig-on sa uban. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa
imong scripture study journal:

a. Sa unsa nga paagi nga ang analohiya sa pagtabang sa usa ka tawo nga
makabarug may kalabutan niini nga baruganan?

b. Unsa sa imong hunahuna ang motabang sa usa ka tawo nga mahimong mas
makabig ngadto sa ebanghelyo?

Basaha ang Lucas 22:33–34, nga mangita kon sa unsa nga paagi gitubag ni Pedro
ang pahimangno sa Manluluwas ug unsa ang gipanagna sa Manluluwas nga
buhaton ni Pedro. Mahimo nimong markahan unsay imong nakit-an.

Ang usa ka mas detalyado nga bersyon niini nga istorya narekord diha sa Mateo 26.
Basaha ang Mateo 26:35, nga mangita sa unsay gisulti ni Pedro ngadto sa
Manluluwas human makadungog sa panagna.

Lucas 22:39–53
Ang Manluluwas nag-antus sa Getsemani, nagsingot og dagkong mga tulo sa dugo,
ug giluiban ni Judas
Human sa Pagpalabay, si Jesus ug ang mga Apostoles miadto sa Tanaman sa
Getsemani. Basaha ang Lucas 22:39–43, nga mangita sa unsay gihimo sa
Manluluwas didto. Mahimo nimong markahan sa bersikulo 43 kon kinsa ang
naglig-on Kaniya.

Gikan niini nga istorya atong makat-unan nga kon andam kita sa pagsunod sa
kabubut-on sa Langitnong Amahan, Siya motabang kanato nga makabaton
og kalig-on sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on.
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Unsa ang uban nga mga paagi nga ang Langitnong Amahan makalig-on kanato?
____________________

Palandonga ang usa ka panahon nga imong nabati ang paglig-on sa Langitnong
Amahan samtang ikaw nagtinguha sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on.

Ang istorya ni Lucas bahin sa pag-antus sa Manluluwas didto sa Tanaman sa
Getsemani naglakip sa usa ka importanting detalye nga wala maapil diha sa mga
istorya nga gihatag ni Mateo ug Marcos. Basaha ang Lucas 22:44, nga mangita kon
sa unsa nga paagi gihulagway ni Lucas ang pag-antus sa Manluluwas didto.
Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong nga nagtudlo sa mosunod nga
kamatuoran: Si Jesukristo nagsingot og dagkong mga tulo sa dugo samtang
Siya nag-antus didto sa Tanaman sa Getsemani.

Ang Manluluwas mihulagway sa Iyang kaugalingon nga pag-antus diha sa usa ka
pinadayag nga gihatag pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Basaha ang Doktrina ug
mga Pakigsaad 19:18, nga mangita kon sa unsa nga paagi gihulagway sa
Manluluwas ang Iyang pag-antus. Basaha usab ang Mosiah 3:7. Ikonsiderar ang
pagsulat sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:18 ug Mosiah 3:7 diha sa imong mga
kasulatan tupad sa Lucas 22:44 isip mga cross-reference.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang imong mga hunahuna nga nakahibalo ka nga si Jesukristo
nag-antus sa hilabihan alang kanimo?

b. Sa unsa nga paagi nga ang pakahibalo niini nga kamatuoran makapalig-on
sa imong pagpamatuod sa gugma sa Manluluwas alang kanimo?

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo sa
mosunod mahitungod sa pag-antus sa Manluluwas:

“Kita wala masayud, kita dili makasulti, walay mortal nga hunahuna nga
makasabut, sa hingpit nga kahulugan sa unsay gibuhat ni Kristo sa Getsemani.

“Kita nasayud nga Siya nagsingot og dagkong mga tulo sa dugo gikan sa matag
lungag sa panit samtang Iyang gihurot ang linugdang nianang mapait nga kopa
nga gihatag sa Iyang Amahan kaniya.

“Kita nasayud nga Siya miantus, sa lawas ug espiritu, nga labaw pa sa posibleng
maantus sa usa ka tawo, gawas kon kini ngadto sa kamatayon.

“Kita nasayud nga sa pipila ka paagi, dili kini nato masabtan, ang iyang pag-antus nakatagbaw
sa mga gipangayo sa kaangayan, mitubos sa mahinulsulong mga kalag gikan sa kasakit ug mga
silot sa sala, ug mihimo sa kalooy nga maanaa niadtong kinsa nagtuo sa iyang balaan
nga ngalan.

“Kita nasayud nga Siya natumba sa yuta samtang ang mga kasakit ug mga panghingutas sa
walay katapusan nga palas-anon nakapakurog kaniya ug buot unta nga dili Siya moinom sa
mapait nga kopa.

“Kita nasayud nga usa ka anghel gikan sa kahitas-an ang miabut aron sa paglig-on Kaniya sa
iyang kalisdanan, ug kita naghunahuna nga kini mao si banugang Miguel, kinsa sa sinugdanan
napukan aron ang mga tawo mahimo.
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“Sa atong pinakaduol nga paghusga, kining mahangturong mga paghingutas—kining pag-antus
nga dili matandi—nagpadayon sulod sa mga tulo o upat ka oras” (“Ang Makapalimpyo nga
Gahum diha sa Getsemani,” Ensign, Abril 2011, 16).

Sa Lucas 22:45–48 atong makat-unan nga human ang Manluluwas nag-antus sa
Getsemani, Siya gibudhian ni Judas Iscariote.

Basaha ang Lucas 22:49–51, nga mangita sa unsay gibuhat ni Pedro (tan-awa sa
Juan 18:10) sa dihang ang sacerdote nga punoan ug ang uban miabut aron sa
pagdakop ni Jesus. Ikonsiderar ang pagmarka unsa ang gibuhat sa Manluluwas
alang sa ulipon sa labawng sacerdote.

Sa Lucas 22:52–53 atong makat-unan nga ang Manluluwas nangutana kon ngano
ang sacerdoteng punoan ug ang uban nagdakop Kaniya panahon sa gabii kay sa
panahon sa adlaw sa dihang didto Siya sa templo.

Lucas 22:54–71
Si Jesus gitaral atubangan sa Sanhedrin, ug si Pedro milimud nga nakaila Kaniya
Sa Lucas 22:54 atong makat-unan nga si Pedro misunod sa Manluluwas sa dihang
Siya gidala ngadto sa balay sa labawng sacerdote aron mataral.

3. I-drowi ang mosunod nga tsart diha sa imong scripture study
journal. Samtang ikaw magbasa sa matag tudling sa kasulatan,

pangitaa kon kinsa ang nakigsulti ni Pedro ug unsa ang gisulti ni Pedro samtang
ang Manluluwas gitaral. Isulat ang imong mga tubag sa tukma nga mga kolum.
(Pahinumdom: Ang tanang upat ka Ebanghelyo naglangkob sa istorya sa
paglimud ni Pedro, apan ang istorya ni Juan naglangkob sa labing detalyado.)

Pakisayran Kinsa ang nakigsulti ni Pedro? Unsa ang gisulti ni Pedro?

Juan 18:15–17

Juan 18:18, 25

Juan 18:26–27

Kon mahuman nimo ang tsart, tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong
scripture study journal: Ngano sa imong hunahuna si Pedro milimud nga nakaila ni
Jesus ngadto sa matag usa niini nga mga tawo?
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Basaha ang Lucas 22:61–62, nga
mangita sa unsay nahitabo human
milimud si Pedro nga nakaila sa
Manluluwas.

Paghunahuna nga ikawang anaa sa
kahimtang ni Pedro human siya
milimud nga nakaila ni Jesus satulo ka
higayon. Unsa kaha ang imong mga
hunahuna ug mga pagbati samtang ang
Manluluwas mitan-aw kanimo? Ngano
ingon niana ang imong gibati?

Si Elder Bruce R. McConkie mitudlo sa
mosunod mahitungod ni Pedro:

“Si Pedro mao ang maayong panig-ingnan sa unsa nga paagi ang gahum sa
pagkakabig nagepekto ngadto sa maabiabihon nga mga kalag. Atol sa mortal
nga pagpangalagad sa Ginoo, si Pedro adunay pagpamatuod, natawo sa Espiritu,
sa pagkabalaan ni Kristo ug sa gamhanang plano sa kaluwasan nga anaa kang
Kristo. ‘Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Dios nga buhi,’ siya miingon, samtang
ang Espiritu Santo mihimo kaniya sa pagsulti. (Mat. 16:13–19.) Sa dihang ang

uban nalaglag, si Pedro nagpabiling nagbarug uban ang kasiguroan sa pagka-apostol, ‘Kami
nagtuo ug nasiguro nga ikaw mao kana nga Kristo, ang Anak sa buhing Dios.’ (Juan 6:69.) Si
Pedro nahibalo, ug ang iyang kahibalo miabut pinaagi sa pagpadayag.

“Apan si Pedro wala makabig, tungod kay siya wala mahimo nga bag-ong nilalang sa Espiritu
Santo. Hinoon, sa kadugayan si Pedro nakaangkon og pagpamatuod, ug niana gayud nga gabii
nga gidakop si Jesus, miingon siya ngadto ni Pedro: ‘Ug sa mahibalik na ikaw kanako lig-una ang
imong mga igsoon.’ (Lucas 22:32.) Human dayon niana, ug sa walay pagtagad sa iyang
pagpamatuod, si Pedro milimud nga siya nakaila kang Kristo. (Lucas 22:54–62.) Human sa
paglansang, si Pedro nangisda, aron lamang tawagon og balik ngadto sa pagpangalagad sa
nabanhaw nga Ginoo. (Juan 21:1–17.) Sa katapusan atol sa adlaw sa Pentecostes ang gisaad
nga espirituhanong pagtuga nadawat; si Pedro ug ang tanang matinud-anon nga mga tinun-an
nahimo nga bag-ong mga nilalang sa Espiritu Santo; sila tinud-anay nga nakabig; ug ang
sunod-sunod nilang mga kalampusan nagpakita sa kalig-on sa ilang pagkakabig. (Mga Buhat
3; 4.)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 162–63).

Sa Mga Buhat atong makat-unan nga human si Pedro nakadawat og gasa sa
Espiritu Santo, siya hingpit nga nakabig ug migahin sa tibuok niyang kinabuhi isip
usa ka matinud-anong disipulo ni Jesukristo (tan-awa sa Mga Buhat 4:13–17;
5:25–29).

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa nga mga leksyon ang atong makat-unan gikan sa kasinatian ni Pedro?
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b. Kinsa nga tawo ang imong nailhan nga ingon og tinuoray nga nakabig
ngadto sa ebanghelyo ni Jeuskristo? Unsa ang nabuhat niini nga tawo nga
nagpakita sa iyang pagkakabig?

Palandonga unsa ang imong mahimo nga motuhop ang imong pagkakabig ngadto
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Buhata ang bisan unsa nga mga impresyon nga
mahimong nimong madawat.

Sa Lucas 22:63–71 atong makat-unan nga ang Manluluwas gibiaybiay ug gibunalan
sa mga sacerdote nga punoan.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 22 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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UNIT 12: DAY 3

Lucas 23–24
Pasiuna
Ang Manluluwas unang gitaral nilang Pontio Pilato ug Herodes Antipas. Ni usa
niini nga mga tawo nakakaplag sa Manluluwas nga sad-an sa mga krimen nga
gipasangil sa mga Judeo kaniya, apan si Pilato, hinoon, mitugyan Kaniya aron
ipalansang sa krus. Si Jesus mipasaylo sa mga sundalo nga Romano kinsa
milansang Kaniya sa krus ug namulong og kasigurohan mahitungod sa kinabuhi
human sa kamatayon ngadto sa usa ka kawatan kinsa gilansang usab sa krus.
Human namatay si Jesus, ang Iyang lawas gipahimutang sa usa ka lubnganan ni
Jose nga taga-Arimatea. Sa ikatulo ka adlaw human sa kamatayon ni Jesukristo,
ang mga anghel nga diha sa lubnganan mipahibalo sa Iyang Pagkabanhaw ngadto
sa usa ka pundok sa mga babaye. Wala madugay si Jesus mipakita ngadto sa Iyang
mga Apostoles ug sa uban, gipakita ngadto kanila ang Iyang nabanhaw nga lawas,
ug misugo kanila sa pagsangyaw og paghinulsol ug mahimong mga saksi
nganha Kaniya.

Lucas 23
Ang Manluluwas gitaral diha sa atubangan ni Pilato ug Herodes ug gilansang sa
krus taliwala sa duha ka mga kawatan.
Paghunahuna mahitungod og panahon sa dihang ang usa ka tawo midaugdaog
kanimo. Giunsa nimo pagtubag kana nga sitwasyon?

Samtang ikaw magtuon sa Lucas 23, pangita og kamatuoran nga motabang kanimo
nga makasabut kon unsaon nato sa pagtubag kon atong bation nga kita
gidaugdaog sa uban.

Hinumdumi nga human si Jesus nag-antus sa Getsemani, ang mga sacerdoteng
punuon midakop Kaniya ug gihukman Siya nga mamatay. Dayon ilaha Siyang
gidala ngadto ni Pontio Pilato, usa ka magmamando nga Romano sa teritoryo sa
Judea, ug mibungat nga iyang ibutang si Jesus sa kamatayon. Si Pilato walay
nakitang bisan unsa nga kasaypanan ni Jesus. Gipadala niya si Jesus aron
pagahukman ni Herodes Antipas, kinsa mipatay ni Juan Bautista ug kinsa namuno
sa mga teritoryo sa Galilea ug Pera ubos sa awtoridad sa Romano. Si Herodes walay
nakita usab nga kasaypanan ni Jesus, busa si Pilato misulti ngadto sa mga
katawhan nga iyang silutan si Jesus ug buhian Siya. Misinggit ang mga katawhan
nga buhian ni Pilato si Barabas, usa ka mamumuno, ipuli ug mibungat nga
ipalansang si Jesus. Gibuhian ni Pilato si Barabas ug gitugyan si Jesus nga
ipalansang sa krus (tan-awa sa Lucas 23:1–25).

Basaha ang Lucas 23:32–34 ug ang Hubad ni Joseph Smith, Lucas 23:35 ), nga
mangita sa unsay giampo sa Manluluwas samtang gilansang Siya sa krus. Mahimo
nimong markahan ang Iyang pag-ampo diha sa imong mga kasulatan.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Ngano nga dalaygon man kaayo ang pag-ampo sa Manluluwas niadtong
tungura?
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b. Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa ehemplo sa
Manluluwas mahitungod sa unsa nga paagi kita motubag kon ang uban
modaugdaog kanato? (Tubaga kini nga pangutana pinaagi sa pagkompleto
sa mosunod nga pamahayag sa baruganan: Makasunod kita sa ehemplo
ni Jesukristo pinaagi sa pagpili sa ____________________.)

Ang pagpasaylo sa uban wala magpasabut nga atong pasayloon ang usa ka tawo
gikan sa pagka may tulubagon sa iyang nabuhat. Wala gihapon kini nagpasabut
nga kinahanglan nga ibutang nato ang atong mga kaugalingon sa mga sitwasyon
diin ang mga tawo makapadayon sa pagdaugdaog kanato. Hinoon, ang pagpasaylo
nagpasabut sa pagtratar uban sa gugma niadtong mga midaugdaog kanato ug sa
dili paghambin og kasuko o kayugot ngadto kanila (tan-awa sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Pasaylo,” scriptures.lds.org).

Ikonsiderar kon aduna bay usa ka tawo kinsa kinahanglan nimo nga pasayloon.
May higayon nga kini mahimong lisud ang pagpasaylo sa uban. Basaha ang
mosunod nga pahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley, nga mangita sa unsay
imong mabuhat kon ikaw nanlimbasog sa pagpasaylo sa usa ka tawo:

“Ako nangamuyo uban kaninyo sa paghangyo sa Ginoo alang sa kalig-on nga
magpasaylo. … Mahimong dili kini sayon, ug mahimong dili kini madali. Apan
kon kamo kinasingkasing nga magtinguha niini, moabut kini. … Adunay kalinaw
nga mosulod sa inyong kinasingkasing nga dili maangkon sa laing paagi. Kana
nga kalinaw mao ang Iyang kalinaw kinsa miingon:

“‘Kay kon mopasaylo kamo sa mga tawo sa ilang mga paglapas, pasayloon usab
kamo sa inyong Langitnong Amahan :

“‘Apan kon dili man kamo mopasaylo sa mga tawo sa ilang mga paglapas, ang inyong Amahan
dili usab mopasaylo sa inyong mga paglapas.’ (Mat. 6:14–15)” (“Of You It Is Required to
Forgive,” Ensign, Hunyo 1991, 5).

2. Kompletoha ang mosunod nga mga assigment diha sa inyong
scripture study journal:

a. Tubaga ang mosunod nga pangutana: Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo
alang sa kalig-on makatabang kanimo sa pagpasaylo sa usa ka tawo kinsa
nagdaugdaog kanimo?

b. Pagsulat mahitungod sa usa ka panahon sa dihang ikaw (o ang usa ka tawo
nga imong kaila) mipasaylo og laing tawo. Hinumdumi nga dili
mopakigbahin og bisan unsa nga personal kaayo.

Tinguhaa ang pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo ug pasayloa kadtong kinsa
midaugdaog kanimo. Pag-ampo alang sa kalig-on ug abilidad sa pagbuhat sa
ingon. (Hinumdumi nga ang Ginoo nanghimaraut sa abusado nga kinaiya sa bisan
unsa nga matang—pisikal, sekswal, sinultihan, o emosyonal. Ang pag-abusar o
pagdaugdaog sa bisan unsa nga matang, lakip ang pagpanlupig, supak sa mga
pagtulun-an ni Jesukristo. Ang mga biktima sa pag-abuso kinahanglan
mapasaligan nga sila dili ang mabasol alang sa makadaut nga kinaiya sa uban. Dili
sila kinahanglang mobati nga sad-an. Ang mga biktima sa pag-abuso
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kinahanglang magtinguha og tabang dihadiha dayon, sa kasagaran gikan sa ilang
bishop o branch president.)

Sa Lucas 23:35–38 atong makat-unan
nga ang mga magmamando nga Judeo
ug ang mga kasundalohan nga Romano
mibiaybiay sa Manluluwas samtang
nagbitay Siya sa Krus. Basaha ang
Lucas 23:39–43, nga mangita kon
giunsa sa pagtratar sa duha ka mga
kawatan nga gibitay usab diha sa isig ka
kilid nga bahin sa Manluluwas.
Mahimo nimong markahan ang mga
pulong nga makahuluganon
diha kanimo.

Basaha ang mosunod nga pahayag, nga mangita kon unsay gipasabut sa dihang
ang Manluluwas misulti sa usa sa mga kawatan nga siya makauban Kaniya sa
paraiso.

“Sa mga kasulatan, ang pulong paraiso gigamit sa lainlaing mga paagi. Una, kini naghulagway
og usa ka dapit sa kalinaw ug kalipay diha sa kalibutan sa espiritu human niini nga kinabuhi,
gigahin alang niadtong kinsa nabunyagan ug nagpabilin nga matinud-anon (tan-awa sa Alma
40:12; Moroni 10:34). …

“Ang ikaduhang gamit sa pulong paraiso makita sa asoy ni Lucas kabahin sa Paglansang sa Krus
sa Manluluwas. … Si Propeta nga si Joseph Smith mipasabut nga … ang Ginoo sa tinuod lang
miingon nga ang kawatan makauban Niya didto sa kalibutan sa mga espiritu” (Matinud-anon
ngadto sa Pagtuo: A Gospel Reference [2004], 111; tan-awa usab sa History of the Church,
5:424–25).

Gikan sa mga pulong sa Manluluwas ngadto sa kawatan narekord sa Lucas 23:43,
atong makat-unan nga ang mga espiritu sa tanang tawo mosulod sa kalibutan
sa mga espiritu sa panahon sa ilang kamatayon.

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad 138 atong makat-unan nga sa dihang ang
Manluluwas namatay, ang Iyang espiritu misulod sa kalibutan sa mga espiritu.
Hinoon, wala Siya mobisita sa mga dautan, nga kabahin usab sa kalibutan sa
espiritu nga gitawag og bilangguan sa mga espiritu. Basaha ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 138:29–32, nga mangita sa unsay gibuhat sa Manluluwas didto sa
kalibutan sa mga espiritu ug unsay lagmit nahitabo sa kawatan human siya
namatay ug miadto sa kalibutan sa espiritu. Mahimo nimong isulat ang
cross-reference D&P 138:29–32 sunod sa Lucas 23:43 sa imong mga kasulatan.

Paghimo og mga Cross-Reference
Ang sa ka cross-reference maoy usa ka pakisayran sa kasulatan nga makahatag og dugang nga
panlantaw sa tudling nga imong gitun-an. Samtang ikaw nagtuon, makabinepisyo ka og dako
pinaagi sa pagsulat sa mga cross-reference diha sa imong mga kasulatan kon imo nang makit-an
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ang mga bersikulo nga nagtabang nimo sa pagsabut og laing bersikulo sa kasulatan o usa ka
hilisgutan sa kasulatan.

Bisan og ang ebanghelyo itudlo ngadto niini nga kawatan, dili niya madawat dayon
ang kahimayaan didto sa gingharian sa Dios. Ang kawatan (ug ang uban nga
namatay nga wala kahibalo sa ebanghelyo) nagkinahanglan sa paghinulsol ug sa
pagdawat sa mga ordinansa sa templo nga gihimo alang kaniya (tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 138:58–59).

AngLucas 23:44–56 nagsaysay nga ang Manluluwas namatay diha sa krus. Ang
Iyang lawas giputos dayon og panapton nga lino ug gipahimutang sa lubnganan.
Ang mga materyal nga may kalambigitan sa kamatayon sa Manluluwas nahistugan
niini nga leksyon Mateo 27.

Lucas 24
Mipahibalo ang mga anghel nga si Jesukristo nabanhaw, ug si Jesus mipakita
ngadto sa Iyang mga tinun-an
Hunahunaa nga ikaw usa ka misyonaryo, ug nahimamat nimo ang usa ka tawo nga
miingon, “Daghan ko og tawo nga nahibaloan nga dili motuo ogkinabuhi human
sa kamatayon. Ang uban kanila nag-ingon nga nagtuo sila ni Jesukristo apan wala
nagtuo nga Siya nabanhaw nga may pisikal nga lawas. Sila miingon nga
mipadayon Siya nga buhi isip usa lamang ka espiritu. Unsa ang imong pagtuo
mahitungod sa Pagkabanhaw ni Jesukristo?”

Sa unsa nga paagi imong tubagon kini nga pangutana? ____________________

Basaha ang Lucas 24:1–4, nga mangita sa unsay nakaplagan sa mga babaye sa
pag-abut didto sa lubnganan diin gipahimutang ang lawas ni Jesus.

Basaha ang Lucas 24:5–8, nga mangita sa unsay gisulti sa mga anghel ngadto sa
mga babaye. Mahimo nimong markahan unsa ang imong nakat-unan.

Sa Lucas 24:9–10 atong makat-unan nga ang mga babaye mibiya sa lubnganan ug
misulti sa mga tinun-an unsay ilang nakita ug nadunggan.

Basaha ang Lucas 24:11, nga mangita sa reaksyon sa mga Apostoles sa gipanulti sa
mga babaye.

I-summarize kon sa unsa nga paagi mi-react ang mga Apostoles ngadto sa
gipanulti sa mga babaye: ____________________

Human madungog ang balita sa mga babaye, si Pedro midagan ngadto sa
lubnganan ug nakit-an ang panapton nga lino, apan ang lawas ni Jesus wala na
(tan-awa sa Lucas 24:12).

Sa Lucas 24:13–32 atong makat-unan nga ang nabanhaw nga Manluluwas
mipakita ngadto sa duha ka mga tinun-an diha sa dalan paingon sa Emaus. Ang
duha ka mga wala makaila ni Jesus samtangnakigdungan Siya sa pagpanlakaw
uban kanila ug mitudlo kanila gamit ang mga kasulatan tungod kay “ang ilang mga
mata nahipugngan” (Lucas 24:16). Ang Manluluwas dili gusto kanila nga makaila
dayon Kaniya.

UNIT 12,  DAY 3

289



Basaha ang Lucas 24:32, nga mangita kon sa unsa nga paagi ang mga pagtulun-an
sa Manluluwas gikan sa mga kasulatan nakaapekto sa duha ka mga tinun-an.
Ikonsiderar ang pagmarka unsay imong nakit-an.

Ang duha ka mga tinun-an mibalik dayon ngadto sa Jerusalem ug misaysay sa
ilang kasinatian ngadto sa mga Apostoles ug sa uban nga mga tinun-an (tan-awa
sa Lucas 24:33–35). Samtang nanagtabi sila, ang Manluluwas mipakita.

Basaha ang Lucas 24:36–39, nga mangita og ebidensya nga si Jesus sa tinuod
nabanhaw ug adunay unod ug bukog. (Lucas 24:36–39 usa ka tudling sa scripture
mastery. Mahimo nimong markahan kini sa lahi nga paagi aron sayon ra nimo
kining matultolan.)

Unsa sa imong hunahuna ang imong
bation kon ikaw didto sa dihang ang
nabanhaw nga Kristo mipakita ngadto
sa Iyang mga tinun-an?

Basaha ang Lucas 24:40–43, nga
mangita og unsa pay laing gihimo ni
Jesus aron sa pagpakita nga Siya
adunay mahikap (o pisikal) nga
nabanhaw nga lawas.

Gikan niini nga mga bersikulo atong
makat-unan nga si Jesukristo usa ka
nabanhaw nga binuhat nga adunay
unod ug mga bukog nga lawas. Ang
tanang nabanhaw nga mga lawas
adunay nahimaya nga unod ug
mga bukog.

Samtang ikaw magbasa sa mosunod nga mga pamahayag, badlisi nganong kini
nga doktrina importante nga masabtan ug tuohan:

“Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, ang tanang katawhan mabanhaw—naluwas gikan sa pisikal
nga kamatayon (tan-awa sa 1 Mga taga-Corinto 15:22). Ang Pagkabanhaw mao ang paghiusa sa
espiritu uban sa lawas diha sa hingpit, walay kamatayon nga kahimtang, dili na ubos ngadto sa
sakit o kamatayon (tan-awa sa Alma 11:42–45). …

“Ang pagsabut ug pagpamatuod sa pagkabanhaw makahatag kaninyo og paglaum ug
panlantaw samtang nagsinati kamo sa mga hagit, pagsulay, ug pagkamadaugon sa kinabuhi.
Makakaplag kamo og kahupay diha sa kasigurohan nga ang Manluluwas buhi ug nga pinaagi sa
Iyang Pag-ula, ‘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 ngadto sa Pagtuo, 139–40).

Ang plano sa kaluwasan nagtudlo kanato nga ang Pagkapukan ni Adan ug Eva
nagdala sa pisikal ug espirituhanon nga kamatayon. Dili unta kita mahimong
makabalik ug makapuyo uban sa Langitnong Amahan gawas nga adunay usa ka
Manunubos nga gihatag aron sa pagbuntog sa sala ug sa kamatayon. Ang Pag-ula
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ug ang Pagkabanhaw ni Jesukristo naghimo niining posible alang kanato sa
pagbuntog sa mga epekto sa Pagkapukan.

3. Sa imong scripture study journal, ipasabut nganong ang doktrina sa
Pagkabanhaw ni Jesus importanting masabtan ug tuohan ug

nganong importante kini nganha kanimo.

Scripture Mastery—Lucas 24:36–39
4. Basaha pag-usab ang sitwasyon diin ikaw usa ka misyonaryo ug

imong nahimamat ang usa ka tawo kinsa nangutana kanimo
mahitungod sa Pagkabanhaw ni Kristo. Gamit ang unsay imong nakat-unan sa
Lucas 24:36–39, pagsulat og tubag sa pangutana niini nga tawo diha sa imong
scripture study journal.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Lucas 23–24 ug nakompleto kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panlantaw nga gusto nakong
ipakigbahin uban sa akong magtutudlo:
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Pasiuna ngadto sa Juan
Nganong Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Sa panahon sa nagkagrabeng pagpanggukod batok sa mga Kristiyano, nagkadako
nga apostasiya, ug panaglalis kabahin sa kinaiya ni Jesukristo, si Apostol Juan
mirekord sa iyang pagpamatuod sa Manluluwas. Ang pagtuon sa Ebanghelyo ni
Juan makatabang kanimo nga makaila sa Langitnong Amahan pinaagi sa
pagpangalagad sa Iyang Anak, si Jesukristo. Ang istorya ni Juan nagtudlo nga
kadtong nagpuyo sumala sa mga pagtulun-an ni Jesukristo makadawat og
talagsaong mga panalangin, lakip ang kinabuhing dayon.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Apostol Juan ang misulat niini nga basahon. Sa tibuok basahon iyang
gihinganlan ang iyang kaugalingon isip ang “tinun-an nga hinigugma 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 mangingisda (tan-awa sa Mateo
4:21). Sa wala pa nahimong usa ka disipulo ug Apostol ni Jesukristo, si Juan usa ka
sumusunod ni Juan Bautista (tan-awa sa Juan 1:35–40; Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Juan, Anak nga Lalaki ni Zebedeo,” scriptures.lds.org).

Kanus-a ug Asa Kini Gisulat?
Kita wala gayud masayud kon kanus-a gisulat ni Juan kini nga basahon. Gisugyot
nga mga petsa sa pagsulat niini naggikan sa A.D. 60 hangtud A.D. 100. Ang mga
unang Kristiyano nga mga magsusulat sa ikaduha nga siglo A.D. misugyot nga
gisulat ni Juan kini nga basahon sa Efeso sa Asia Minor (modernong Turkey).

Ngadto kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Bisan tuod ang mga sinulat ni Juan gituyo alang sa tanan, ang iyang mensahe
aduna usab piho nga mambabasa. Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles misulat: “Ang ebanghelyo ni Juan mao ang
istorya alang sa mga santos; kini labing importante mao ang ebanghelyo alang sa
Simbahan” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:65). Si Juan
mipahayag nga ang iyang tuyo sa pagsulat niini nga basahon mao ang pag-aghat
sa uban sa “[pagtuo] 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
eksena gikan sa kinabuhi ni Jesus nga gihulagway [ni Juan] gipili og maayo ug
gihan-ay uban niini nga katuyoan” (Bible Dictionary sa LDS English version sa
Biblia, “John, Gospel of”).

Unsa ang Pipila sa Kalainan Niini nga Basahon?
Mga 92 porsyento sa materyal diha sa Ebanghelyo ni Juan dili makita diha sa uban
nga mga istorya sa Ebanghelyo. Kini tingali tungod kay ang gitumong nga
mambabasa ni Juan—mga miyembro sa Simbahan kinsa aduna nay pagsabut
kabahin ni Jesukristo—lahi kaayo sa gitumong nga mambabasa ni Mateo, Marcos,
ug Lucas. Sa pito ka mga milagro nga gireport ni Juan, lima ang wala marekord sa
bisan asa sa uban nga Ebanghelyo. Samtang si Mateo, Marcos, ug Lucas
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mipresentar og ubay-ubay nga mga impormasyon kalabut sa pagpangalagad ni
Jesus sa Galilea, si Juan mirekord og daghang mga kalihokan nga nahitabo sa
Judea. Ang Ebanghelyo ni Juan naglangkub og daghan nga mga doktrina, diin
pipila sa mahinungdanong mga tema niini mao ang kabalaan ni Jesus isip ang
Anak sa Dios, ang Pag-ula ni Kristo, ang kinabuhi nga dayon, ang Espiritu Santo,
ang panginahanglan nga matawo pag-usab, ang kaimportante sa paghigugma sa
uban, ug ang kaimportante sa pagtuo sa Manluluwas.

Si Juan mihatag og gibug-aton sa kabalaan ni Jesukristo isip ang Anak sa Dios Si
Juan mirekord og sobra sa 100 ka paghisgut ni Jesus sa Iyang Amahan, uban sa
sobra sa 20 ka paghisgut diha sa Juan 14 lamang. Usa sa dagkong mga
kontribusyon ni Juan mao ang iyang paglakip sa mga pagtulun-an sa Manluluwas
sa Iyang mga disipulo diha sa takna sa wala pa Siya gidakop, lakip ang talagsaong
Pag-ampo ni Jesus alang sa Iyang mga disipulo, gihalad nianang gabii nga
nag-antus Siya sa Getsemani. Kini nga bahin sa istorya ni Juan (Juan 13–17)
nagrepresentar sa labaw sa 18 ka porsyento sa mga pahina diha sa Juan, naghatag
kanato og mas dakong pagsabut sa doktrina sa Manluluwas ug unsay Iyang
gipaabut sa Iyang mga disipulo.

Outline
Juan 1. Si Juan nagpamatuod sa pagkabalaan ug misyon ni Jesukristo sa kinabuhi
nga wala pa dinhi sa yuta sa pagtanyag og kaluwasan sa tanang katawhan. Si Juan
nagrekord sa bunyag ni Jesus ug ang pagtawag sa pipila sa Iyang mga disipulo.

Juan 2–4. Si Jesukristo nag-usab sa tubig ngadto sa bino. Siya nagtudlo kang
Nicodemo mahitungod sa espirituhanong pagpakatawo og usab ug nagpamatuod
ngadto sa babaye didto sa atabay nga Siya mao ang Kristo. Siya nag-ayo sa anak sa
usa ka opisyal.

Juan 5–7. Ang Manluluwas nag-ayo sa tawo nga bakol didto sa tuburan sa Betsata
ug nagsangyaw sa Iyang balaan nga gahum ug awtoridad. Siya nagpakaon sa kapin
sa 5,000 ka mga tawo agig pagpangandam alang sa iyang pagtudlo nga Siya ang
Tinapay sa Kinabuhi, namahayag nga Siya mao ang Mesiyas, ug nagpahayag 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, si Jesus
nagtudlo mahitungod sa kapuangod ug paghinulsol. Siya nagpahayag sa iyang
Kaugalingon nga mao si Jehova, ang halangdon nga Ako Mao. Siya nag-ayo sa usa
ka tawo nga gipakatawo nga buta ug naghulagway sa iyang Kaugalingon isip ang
Maayong Magbalantay, kinsa nahigugma ug nagtugyan sa Iyang kinabuhi alang sa
Iyang karnero.

Juan 11–13. Si Jesukristo nagbuhi ni Lazaro gikan sa mga patay, nagpakita sa Iyang
gahum batok sa kamatayon. Siya madaugon nga misulod sa Jerusalem. Panahon sa
Katapusang Panihapon, si Jesus naghugas sa mga tiil sa Iyang mga disipulo ug
nagtudlo kanila sa paghigugma sa usag usa.

Juan 14–16. Si Jesus nagtudlo sa Iyang mga disipulo sa relasyon tali sa gugma ug
pagkamasulundon. Siya nagsaad nga mopadala sa Maghuhupay (ang Espiritu
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Santo) ug personal nga mangalagad sa Iyang mga disipulo. Siya nagpahayag nga
Siya mao ang Tinuod nga Tanum ug nga Siya nakabuntog sa kalibutan.

Juan 17–19. Si Jesus naghalad sa Pag-ampo alang sa Iyang mga disipulo ug
niadtong motuo sa ilang pagsangyaw. Siya gibudhian, gidakop, gitaral, ug
gihukman. Human sa pag-antus sa krus, Siya namatay ug gilubong.

Juan 20–21. Ang nabanhaw nga Si Jesukristo nagpakita ngadto ni Maria
Magdalena didto sa Tanaman nga Lubnganan, ug unya ngadto sa uban sa Iyang
mga disipulo didto sa Jerusalem. Nagpakita siya ngadto sa pito sa mga disipulo sa
Dagat sa Galilea ug gisangunan si Pedro nga pangulohan ang mga disipulo sa
pagpangalagad sa uban.
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UNIT 12: DAY 4

Juan 1
Pasiuna
Si Apostol Juan, nailhan usab nga si Juan ang Hinigugma, mirekord sa
importanting mga doktrina kalabut sa tahas ni Jesukristo didto sa kinabuhi nga
wala pa dinhi sa yuta. Si Juan Bautista usab mihatag og pagsaksi kabahin ni
Jesukristo ug mibunyag Kaniya. Si Jesukristo midapit sa uban nga magkat-on
kabahin Niya.

Juan 1:1–18; Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:1–19
Si Juan nagpamatuod ni Jesukristo isip ang Anak sa Dios
Niini nga leksyon imong sugdan ang imong pagtuon sa basahon ni Juan. Si
Apostol Juan mirekord sa unsay iyang gusto nga mahibaloan sa uban mahitungod
ni Jesukristo. Si Juan personal nga nakasaksi sa daghan sa mga istorya nga iyang
gisulat. Kadaghanan sa materyal diha sa Ebanghelyo ni Juan dili makita sa mga
Ebanghelyo ni Mateo, Marcos ug Lucas, nga gisulat aron sa pagtabang sa mga
Judeo ug Hentil nga motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas ug Manluluwas sa tanang
katawhan. Si Juan misulat niadtong nakasabut na sa mga kasulatan ug mituo nga si
Jesus mao ang Kristo, ang gisaad nga Mesiyas.

1. Hunahunaa nga ikaw nagkig-istorya sa usa ka tawo kinsa gamay ra
kaayo og nasayran kabahin ni Jesukristo ug kinsa nangutana nimo

unsay imong nahibaloan mahitungod Kaniya. Sa imong scripture study journal,
paglista og tulo ka butang nga imong itudlo niana nga tawo mahitungod ni
Jesukristo.

Samtang magtuon ka sa Juan 1,
pangitaa ang mga kamatuoran kabahin
sa Manluluwas nga makatabang sa
paglig-on sa imong hugot nga pagtuo
ug pagpamatuod ni Jesukristo.

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith,
Juan 1:1–2 (sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan), nga mangita sa mga
kamatuoran nga gitudlo ni Juan
mahitungod ni Jesukristo. (Samtang
magtuon ka niini nga leksyon, imong mabasa ang Hubad ni Joseph Smith, Juan
1:1–34. Ang mga pulong nga gi-italics mao kadtong gidugang o giusab ni Propeta
Joseph Smith.)

Usa ka kamatuoran nga atong mahibaloan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
si Jesukristo kauban sa Dios sa sinugdanan. Idugang kini nga kamatuoran
ngadto sa lista nga imong gisulat sa imong scripture study journal.

Ang mga pulong nga “sa sinugdanan” nagpasabut sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa
yuta. Sa dihang ang mga kasulatan naghisgut nga si Jesukristo uban sa Dios “sa
sinugdanan,” kini nagtudlo kanato nga si Jesus mao ang Unang Natawo sa
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Amahan diha sa espiritu (tan-awa sa D&P 93:21), Siya “sama sa Dios” taliwala sa
mga espiritu nga nagpundok “sa wala pa matukod ang kalibutan” (tan-awa sa
Abraham 3:22–24), ug Siya gipili sa Amahan sukad sa sinugdanan (tan-awa sa
Moises 4:2).

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:3, nga mangita og dugang nga
kamatuoran nga gitudlo ni Juan mahitungod ni Jesukristo. Mahimo nimong
markahan ang unsay imong makit-an.

Gikan niini nga tudling atong nakat-unan nga ang tanan nga mga butang
gihimo pinaagi ni Jesukristo. Idugang kini ngadto sa lista sa mga kamatuoran
mahitungod ni Jesukristo nga imong gisulat diha sa imong scripture study journal.

Si Jesukristo milalang sa langit ug yuta ug “mga kalibutan nga dili maihap” ubos sa
direksyon sa Langitnong Amahan (Moises 1:33).

Hinoon, si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
misulat nga ang Langitnong Amahan mao Mismo ang mibuhat sa “duha ka
mamugnaong mga panghitabo”: “Una, siya mao ang Amahan sa tanan nga mga
espiritu, lakip kang Kristo. … Ikaduha, siya mao ang Tiglalang sa pisikal [nga
mga lawas ni Adan ug Eva]” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 63;
tan-awa usab sa Moises 2:27).

“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” dugang nga nagklaro nga “Ang tanan
nga mga tawo—lalaki ug babaye—gilalang diha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa
hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon,
ang matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios”
(Ensign o Liahona, Nob. 2010, 129).

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:4–5, nga mangita kon giunsa
paghulagway ni Juan si Jesus ug ang Iyang ebanghelyo.

Unsa kaha ang gipasabut nga si Jesukristo ug ang ebanghelyo mao ang kahayag
nga “nagdan-ag sa kalibutan, ug ang kalibutan wala makasabut niini”?

Si Apostol Juan sunod nga nagtudlo mahitungod ni Juan Bautista. Basaha ang
Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:6–10, nga mangita kon unsa nga dugang nga
kamatuoran ang gipamatud-an ni Juan Bautista.

Idugang ang mosunod nga kamatuoran sa lista diha sa imong scripture study
journal: Si Jesukristo mao ang Kahayag sa Kalibutan. Pamalandungi kon sa
unsa nga mga paagi si Jesukristo mao ang kahayag sa kalibutan. Tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 88:5–13 alang sa dugang nga panabut.

Ang Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:11–18 naglangkob, lakip sa ubang mga
pagtulun-an, sa pagpamatuod ni Juan Bautista nga ang tanan nga mituo ni
Jesukristo makadawat og imortalidad ug kinabuhing dayon. Timan-i nga diha sa
mga bersikulo 14 ug 16 nga mipasabut si Juan nga si Jesukristo mao ang “Pulong.”
Kini usa ka tawag ni Jesukristo nga makita sa pipila ka mga bersikulo sa mga
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kasulatan (tan-awa usab sa Juan 1:1; 1 Juan 1:1; Pinadayag 19:13; D&P 93:8; Moises
1:32).

Tungod kay kita mogamit og mga pulong sa pagpasabut o pagpadayag og usa ka
butang ngadto sa uban, sa unsang mga paagi nga ang “Pulong” usa ka angay nga
tawag ni Jesukristo?

Pamalandungi ang pipila sa mosunod nga mga hinungdan nga kini angay nga
tawag: Siya ang pagpahayag sa Amahan ngadto sa kalibutan; Siya nagpahayag sa
mga pulong sa Amahan; Siya mao ang sinugo sa kaluwasan (tan-awa sa D&P
93:8); Siya ang hingpit nga ehemplo kon unsaon sa pagsunod sa pulong sa Dios;
Siya naghatag sa mga pulong sa kinabuhing dayon; ug ang Iyang mga pulong
naghatag og kinabuhi.

Itandi ang Juan 1:18 ngadto sa kasusama nga Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:19.
Kon wala ang Hubad ni Joseph Smith, pipila sa mga tigbasa sa Juan 1:18
mahimong masayop sa pagsabut ug pagtuo nga walay tawo dinhi sa yuta nga
nakakita gayud sa Dios nga Amahan. Sa unsang paagi ang Hubad ni Joseph Smith
sa Juan 1:19 nagklaro sa Juan 1:18 sama sa kasagaran nga makita kini sa
Bag-ong Tugon?

2. Ikonsiderar pag-usab ang kalihokan sa sinugdanan niini nga
leksyon diin gihangyo kamo sa paghunahuna sa pagtudlo og usa ka

tawo kinsa gamay ra og nahibaloan kabahin ni Jesukristo. Sa imong scripture
study journal, isulat kon ngano kaha nga importante alang sa usa ka tawo nga
masayud sa dugang nga mga doktrina mahitungod ni Jesukristo nga imong
nahibaloan gikan sa Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:1–19?

Juan 1:19-34; Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:20–34
Si Juan Bautista nagpamatuod ni Jesukristo ug nagbunyag Kaniya
Diha sa Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:20–28 (sa Giya ngadto sa mga Kasulatan),
ang mga Judeo mipadala og mga pari ngadto ni Juan Bautista sa pagpangutana kon
siya ba ang Mesiyas. Si Juan mipasabut nga ang iyang tahas mao ang pagpamatuod
kabahin sa Mesiyas, kinsa mobunyag uban sa kalayo ug uban sa Espiritu Santo.
Pagkasunod adlaw, nakita ni Juan Bautista si Jesus, kinsa human na niya nga
nabunyagan.

Basaha ang mga pulong ni Juan Bautista sa Huban ni Joseph Smith, Juan 1:29–33,
nga mangita kon unsay gusto ni Juan Bautista nga mahibaloan sa uban kabahin ni
Jesukristo.

Balik ngadto sa mga kamatuoran nga imong gilista diha sa imong scripture study
journal kabahin ni Jesukristo. Unsa pay lain nga mga kamatuoran o mga
deskripsyon kabahin ni Jesukristo ang mahimo nimong madugang gikan sa Hubad
ni Joseph Smith, Juan 1:29–33? (Ilista ang imong mga nakit-an ubos sa uban nga
mga kamatuoran nga imong gilista diha sa imong scripture study journal.)

Timan-i nga si Juan mitawag ni Jesus isip “ang Kordero sa Dios.” Sama nga ang
dugo sa mga karnero sa Pagpalabay miluwas sa Israel gikan sa kamatayon ug
nakahatag og kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, ang tawag nga “Kordero
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sa Dios” nagsimbolo nga si Jesus mopaagas sa Iyang dugo aron sa pagluwas sa
Iyang mga katawhan ug pagpalingkawas kanila gikan sa sala.

Juan 1:35–51
Si Jesus nagdapit sa Iyang mga sumusunod sa pagkat-on og dugang
mahitungod Kaniya
Hunahunaa nga ang usa ka tin-edyer nga nagtambong sa miting sa puasa ug
pagpamatuod nakadungog sa pipila ka mga higala nga nagpamatuod nga sila
nasayud nga si Jesukristo mao ang ilang Manluluwas. Kini nga batan-on natingala
kon giunsa “pagkasayud” sa mga higala niadto nga mga butang. Pamalandungi
kon unsaon nimo sa pagtubag sa ingon nga pangutana.

Samtang magtuon ka sa Juan 1:35–51, bantayi unsa ang gitudlo niini nga mga
bersikulo mahitungod sa unsay imong mahimo aron madawat o malig-on ang
imong kaugalingong pagsaksi ni Jesukristo isip imong Manluluwas.

Basaha ang Juan 1:35–37, nga mangita kon unsay gisulti ni Juan Bautista ngadto sa
duha sa iyang mga disipulo sa adlaw human si Jesus nabunyagan.

Sunod, basaha ang Juan 1:38–39, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus ngadto sa
duha ka mga disipulo ug unsa ang ilang gibuhat.

Unsa nga pagdapit ang gihatag ni Jesus sa duha ka mga disipulo?
____________________

Basaha ang Juan 1:40–42. Samtang magbasa ka, markahi ang nakat-unan sa usa sa
mga lalaki human niya dawata ang pagdapit sa Manluluwas nga “umari kamo ug
makita ninyo.”

Sa Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:42 atong nakat-unan nga si Jesus miingon nga si
Pedro pagatawgon og “Cefas, diin mao, pinaagi sa paghubad, usa ka manalagna, o
usa ka bato” (diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan), nagpasabut nga si Pedro
mahimong usa ka propeta, manalagna, ug tigpadayag.

Basaha ang Juan 1:43–46, nga mangita kon unsa ang gidapit sa Manluluwas nga
buhaton sa laing tawo, nga si Felipe.

Markahi ang mga pulong sa bersikulo 45 nga nagpasabut nga si Felipe nakadawat
og pagsaksi kabahin ni Jesukristo human niya gidawat ang pagdapit sa Manluluwas
sa pagsunod Kaniya. Unsa nga pagdapit ang gihatag dayon ni Felipe kang
Natanael? ____________________

Siksika ang Juan 1:47–51, nga mangita kon unsa ang nahitabo samtang gidawat ni
Natanael ang pagdapit nga magkat-on kabahin ni Jesus.

Basi sa unsay imong nakat-unan gikan niini nga mga istorya, kompletuha ang
mosunod nga baruganan: Samtang atong dawaton ang pagdapit nga magkat-on
ug mosunod ni Jesukristo, atong madawat ____________________.
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Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, nga mangita nganong importante alang kanato
nga modawat sa pagdapit nga magkat-on ug mosunod sa Ginoo: “Masabtan nga
ang nag-unang katuyoan sa atong mortal nga panaw ug ang mga tubag sa
labing mahinungdanong mga pangutana sa kinabuhi mahimong marepresentar
niining duha ka mubo kaayo nga mga elemento sa unang mga panghitabo sa

yutan-ong pangalagad sa Manluluwas. Usa ka elemento mao ang pangutana alang sa matag usa
kanato dinhi niining kalibutan: ‘Unsa ang inyong gipangita? Unsa ang inyong gusto?’ Ang
ikaduha mao ang Iyang tubag sa atong mga tubag, bisan unsa pa kana nga tubag. Bisan kinsa
pa kita ug bisan unsa pa ang atong tubag, ang Iyang tubag kanunay nga mao ra gihapon:
‘Umanhi ka,’ nag-ingon Siya nga mahigugmaon. ‘Umanhi ka ug sumunod kanako’ Bisan asa
kamo padulong, anhi una ug tan-awa unsay akong gibuhat, tan-awa kon asa ug giunsa nako
paggahin ang akong panahon. Pagkat-on kanako, paglakaw uban kanako, pakig-istorya kanako,
pagtuo. Paminaw kanako nga mag-ampo. Agig resulta makakaplag kamo og mga tubag sa
kaugalingon ninyong mga pag-ampo. Ang Dios mohatag kaninyo og kapahulayan sa inyong mga
kalag. Umanhi kamo ug sumunod kanako” (“He Hath Filled the Hungry with Good Things,”
Ensign, Nob. 1997, 65).

Sumala sa katapusan sa pamahayag ni Elder Holland, unsa ang duha ka mga
butang nga atong madawat samtang atong dawaton ang pagdapit sa Manluluwas
nga “umari kamo ug tan-awa”? ____________________

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi ang imong pagpamatuod kabahin ni

Jesukristo mitubo samtang ikaw nagkat-on ug misunod Kaniya?

Pamalandungi ang imong kaugalingong paningkamot sa pagkat-on kabahin ni
Jesukristo ug sa pagsunod Kaniya. Hunahunaa unsay imong mahimo aron mas
hingpit nga dawaton ang pagdapit nga mosunod Kaniya aron ang imong hugot
nga pagtuo ug pagpamatuod molambo.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 1 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 13: DAY 1

Juan 2
Pasiuna
Sa Cana, gipahigayon sa Manluluwas ang unang milagro sa publiko sa Iyang
yutan-on nga pangalagad sa dihang Iyang gihimong bino ang tubig. Siya miadto sa
Jerusalem alang sa unang Pagpalabay sa Iyang publikong pangalagad, ug Siya
mihinlo sa templo sa unang higayon pinaagi sa pagpalayas sa tigpangilis og kwarta
nga nagpasipala sa balay sa Iyang Amahan.

Juan 2:1–11
Si Jesus nag-usab sa tubig ngadto sa bino
Hunahunaa ang mosunod nga mga “una” nga mahimong nahitabo sa imong
kinabuhi: imong una nga adlaw sa eskwelahan, imong una nga trabaho, o ang
unang higayon nga nakahinumdom ka nga mibati sa Espiritu Santo. Unsa pay lain
nga mga nag-una nimong nasinati nga makahuluganon alang kanimo?
____________________

Nganong ato mang butangan usahay og importansya ang mga “una” sa atong
kinabuhi?

Sa dili pa lang dugay human nabunyagan si Jesus, Siya ug ang Iyang mga disipulo
mitambong og kumbira sa kasal sa Cana, usa ka balangay duol sa lungsod nga
natawhan ni Jesus nga Nazaret. Didto sa Cana nga gihimo ni Jesus ang iyang
unang narekord nga milagro.

Basaha ang Juan 2:1–3, nga mangita og problema nga mitumaw atol sa kumbira
sa kasal.

Ang bino usa ka naandan nga ilimnon sa kumbira sa kasal. Usahay ang kumbira sa
kasal magpadayon sulod sa daghang mga adlaw. Ang mahutdan og bino
makauulaw gayud alang sa mga tagtungod sa kumbira. Ang inahan ni Jesus, si
Maria, nagpakitabang ni Jesus aron mapun-an ang bino. Dili kita sigurado kon
unsa ang tahas ni Maria diha sa kumbira sa kasal, apan klaro nga mibati siya og
karesponsable sa dihang nahurot ang bino.

Ang Hubad ni Joseph Smith nagtabang kanato sa pagsabut sa tubag ni Jesus
ngadto sa Iyang inahan: “Babaye, unsay buot mo nga ipabuhat kanako alang
kanimo? kana akong buhaton; kay ang akong takna wala pa moabut” . Sa panahon
ni Jesus ang tawag nga “babaye” usa ka mahigugmaon ug matinahuron nga paagi
sa pagtawag sa inahan.

Basaha ang Juan 2:5, nga mangita kon unsay gisulti ni Maria ngadto sa mga
sulugoon. Hunahunaa kon unsa ang matudlo kanato sa mga instruksyon ni Maria
ngadto sa mga sulugoon kabahin sa iyang hugot nga pagtuo diha kang Jesus.

Basaha ang Juan 2:6-7, nga mangita kon unsa ang gisugo ni Jesus nga buhaton sa
mga sulugoon.
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Anapog nga mga tadyaw sa panahon sa
Bag-ong Tugon sa Israel

Ang mga pulong nga “sa mga Judeo
[nga] pagpanghugas” diha sa bersikulo
6 nagpasabut ngadto sa binuhatan sa
Judeo nga paghugas og tubig sa ilang
mga kamot sa dili pa mokaon. Dagko
nga mga tadyaw nga bato maoy sudlan
sa tubig nga gigamit sa mga ritwal sama
niini. “Ang usa ka ‘firkin’ ingon og mga
siyam ka galon (34 ka litro), busa ang
unom ka mga tadyaw mahimong
nagsulod og mga 100 ngadto 160 ka
galon (mga 380 ngadto 600 ka litro)”
(New Testament Student Manual
[manwal sa Church Educational
System, 2014], 207). Timan-i sa Juan 2:7
kon unsa ka puno nga gisudlan kini nga
mga tadyaw.

Basaha ang Juan 2:8, nga mangita kon unsa ang gisugo ni Jesus nga sunod nga
buhaton sa mga sulugoon.

Kon usa ikaw sa mga sulugoon, unsa kaha ang imong mahunahuna o bation
samtang imong dad-on ang kopa nga gisudlan niining tubig ngadto sa gobernador
sa kumbira?

Basaha ang Juan 2:9–10, nga mangita kon unsay gisulti sa gobernador sa kumbira
human makatilaw sa ilimnon nga gidala ngadto kaniya.

Unsa ang nahitabo sa tubig?

Aron makasabut kon unsay gisulti sa gobernador sa kumbira, makatabang nimo
nga masayud nga ang labing lami nga bino kasagaran gigamit sa sinugdanan sa
kumbira, ug ang ubos og kalidad nga bino gigamit sa ulahi na nga bahin sa
kumbira.

Si Jesus wala mohatag og piho nga interpretasyon sa kahulugan o simbolismo
niining unang narekord nga milagro sa Iyang mortal nga pangalagad. Hinoon,
adunay daghang importante nga mga kamatuoran nga atong makat-unan gikan
niini nga istorya sa unang narekord nga milagro ni Jesus.

1. Sa imong scripture study journal, ilista ang mga kamatuoran nga
imong makita gikan sa Juan 2:1–10 mahitungod ni Jesukristo, sa

Iyang relasyon uban sa iyang inahan, ug sa Iyang gahum.

Usa sa mga kamatuoran nga imong nakita gikan sa Juan 2:1–10 mahimong sama sa
mosunod: Si Jesukristo adunay gahum batok sa pisikal nga mga elemento.

Basaha ang Juan 2:11, nga mangita kon unsa ang epekto niini nga milagro sa mga
disipulo ni Jesus.

Ang Hubad ni Joseph Smith namahayag nga “ang hugot nga pagtuo sa iyang mga
disipulo nalig-on diha kaniya”.
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2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsang paagi ang pagsabut niini nga milagro, ug ang pagsabut nga si
Jesukristo mao ang Tiglalang sa langit ug yuta ug adunay gahum batok sa
pisikal nga mga elemento, naglig-on sa imong hugot nga pagtuo kang
Jesukristo?

b. Unsa pay lain nga mga istorya sa Bag-ong Tugon nga nagpakita usab nga si
Jesukristo adunay gahum batok sa pisikal nga mga elemento?

Juan 2:12–25
Si Jesus naghinlo sa templo
Paghunahuna og usa ka aktibo, panggawas nga dula [outdoor game] nga imong
gidula sa bata pa. Bisan tuod ang dula inosente ug makalingaw, mobati ka ba og
kakomportable nga magdula niini sa nataran sa balaan nga templo? Nganong
dili man?

Sa unang tuig sa pagpangalagad ni Jesus, mibiyahe Siya ngadto sa Jerusalem aron
sa pagsaulog sa Pagpalabay [Pasko]. Basaha ang Juan 2:12–17, nga mangita kon
unsa ang nahitabo sa templo sa pag-abut ni Jesus.

Ngano kaha nga si Jesus nahasol man
sa unsay nahitabo diha sa templo?
Timan-i unsay gibuhat ni Jesus sa
pagkorihir sa problema.

Liboan ka mga bisita kinsa miabut sa
Jerusalem alang sa pagsaulog sa
Pagpalabay kinahanglan nga mopalit og
mga hayop aron ihalad isip sakripisyo
diha sa templo isip kabahin sa ilang
pagsimba. Ang mga tigpangilis og
kwarta nangilis og mga kwarta nga
Romano ug ubang kwarta alang sa
templo nga kwarta aron ang mga hayop
nga igsasakripisyo mahimong mapalit,
ug ang uban nga mga magpapatigayon
namaligya sa gikinahanglan nga mga
hayop. Bisan tuod kini nga negosyo
gikinahanglan, ang pagpadagan sa
ingon nga negosyo sa gawas nga luna sa templo walay pagrespitar ug walay
balaang pagtahud. Dugang pa, kining tigpangilis og kwarta maningil og sobra
kamahal nga presyo alang sa mga hayop, nagtinguha nga makaginansya og maayo.
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Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mihulagway sa talan-awon: “Sa pagsulod ni Jesus sa gawas nga luna sa templo,
… iya dayong nakita ang mga tangkal sa baka, alad sa karnero, hawla sa mga
pati, uban sa mga hangol nga mamaligyaay nga nagtanyag niini sa hilabihan ka
mahal nga mga presyo alang sa mga katuyoan sa pagsakripisyo. Ang dapit
naghuot sa mga lamesa sa tigpangilis og kwarta nga, aron makaginansya,

nang-ilis og kwarta nga Romano ug ubang mga sinsilyo ngadto sa mga sinsilyo sa templo aron
ang mga hayop nga igsasakripisyo mahimong mapalit” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:137–38).

Pinaagi sa Iyang mga lihok ug pulong, si Jesus mitudlo sa kasagrado sa balay sa
Iyang Amahan.

Timan-i sa Juan 2:16 nga si Jesus miingon nga ang templo balay sa Iyang Amahan.
Gikan niini atong nakat-unan ang mosunod nga kamatuoran: Ang templo mao
ang balay sa Dios.

Ang mga templo mao ang mga balay sa Dios tungod kay kini ang mga dapit diin
ang Dios mahimong moanha. Ang mga ordinansa kalabut sa kaluwasan sa mga
anak sa Dios gipahigayon diha sa mga templo, ug kadtong nanagtambong sa
templo mobati sa Espiritu sa Ginoo didto. Tungod kay ang templo mao “ang Balay
sa Ginoo,” sama sa gisulat sa gawas niini, ang Ginoo Mismo mahimo usahay nga
anaa didto. Ang mga templo mao ang labing balaan nga mga dapit sa pagsimba
dinhi sa yuta.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Howard W. Hunter, nga
mangita nganong giabug ni Jesus gikan sa templo ang mga tigpangilis og kwarta
ug mga negosyante:

“Kon adunay moral nga pagkunhod, ang balaang pagtahud mao ang usa sa
unang mga hiyas nga mahanaw. … Ang gugma sa salapi mituis sa mga tinguha
sa kadaghanan sa mga tagilungsod ni Jesus. Mas naghunahuna sila sa kwarta
kay sa Dios. Kay wala man sila magpakabana sa Dios, nganong magpakabana
man sila sa iyang templo? Ilang gihimo ang mga luna sa templo ngadto sa usa
ka merkado ug gipalabwan ang mga pag-ampo ug mga salmo sa mga

matinud-anon sa ilang hinangol nga pagbinayloay og kwarta ug sapagbahihi sa inosenteng mga
karnero. Wala pa sukad makapakita si Jesus og mas kusganong pagpahayag og emosyon kay sa
paglimpyo sa templo. …

“Ang rason sa maong pagpahayag anaa sa upat lamang ka mga pulong: ‘Balay sa Akong
Amahan.’ Dili kadto usa ka ordinaryong balay; kadto ang balay sa Dios. Gitukod kadto alang sa
pagsimba sa Dios. Kadto usa ka balay alang sa may balaan nga pagtahud nga kasingkasing.
Gituyo kadto aron mahimong dapit sa kalinaw alang sa mga kaguol ug kabalaka sa katawhan,
ang ganghaan mismo sa langit. ‘Kuhaa ninyo dinhi kining mga butanga’ siya miingon, ‘ang balay
sa akong Amahan ayaw ninyo paghimoang merkado.’ (Juan 2:16.) Ang Iyang debosyon ngadto
sa Labing Halangdon mainitong midasig Kaniya ug mihatag og kalig-on sa iyang mga pulong
nga kusganong midulot sa mga nakasala” (“Hallowed Be Thy Name,” Ensign, Nob.
1977, 52–53).
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3. Sa imong scripture study journal, isulat ang mosunod nga
pamahayag: Makapakita ako og balaang pagtahud alang sa

templo pinaagi sa … Dayon paglista og mga paagi aron sa pagkompleto niini
nga pamahayag sa labing daghan nga imong mahimo sulod sa duha ka minuto.
Timan-i nga makapakita ka og balaang pagtahud alang sa templo bisan kon
ikaw wala mismo sa templo.

Pagpili og usa sa mga ideya sa imong lista, ug gamita kini sa paghimo og tumong sa
pagpakita og balaang pagtahud alang sa templo.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 2 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Si Jesus nakig-istorya ni Nicodemo

UNIT 13: DAY 2

Juan 3
Pasiuna
Usa ka gabii usa ka Pariseo nga ginganlan og Nicodemo miduol kang Jesus ug
nakig-istorya Kaniya. Si Jesus mitudlo kang Nicodemo nga ang tanang tawo
kinahanglan gayud nga matawo 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 alang ni Jesukristo.

Juan 3:1–21
Si Jesus nagtudlo kang Nicodemo sa espirituhanong mga kamatuoran
Hunahunaa nga usa ka adlaw samtang naghisgot ka og relihiyon uban sa pipila ka
mga higala, usa kanila miingon, “Basta maayo lang ko nga tawo, makaadto ko sa
langit.” Hunahunaa kon unsaon nimo sa pagtubag ang imong higala.

Samtang magtuon ka sa Juan 3, pangitaa ang mga butang nga gitudlo ni Jesus nga
kinahanglan natong buhaton aron makasulod sa gingharian sa Dios.

Duol sa sinugdanan sa Iyang pangalagad, ang Manluluwas miadto sa Jerusalem
aron sa pagsaulog sa Pagpalabay. Daghang mga tawo sa Jerusalem mituo ni Jesus
sa diha nga ilang nakita ang mga milagro nga Iyang gibuhat (tan-awa sa Juan
2:23–25).

Basaha ang Juan 3:1–2, nga mangita kon kinsa ang mibisita sa Manluluwas
samtang didto Siya sa Jerusalem.

Isip “punoan sa mga Judeo” (Juan 3:1),
si Nicodemo usa ka sakop sa
Sanhedrin. Ang Sanhedrin usa ka
pamunoan nga konseho nga
gilangkuban sa mga Pariseo ug mga
Saduceo nga maoy nagdumala sa
kadaghanan sa sibil ug relihiyusong
mga kalihokan sa katawhang Judeo.

Ngano kaha nga si Nicodemo mibisita
man ni Jesus sa gabii?

Ang pag-ila ni Nicodemo nga si Jesus
“usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios”
(Juan 3:2) nagsugyot nga gusto niyang
makat-on gikan ni Jesus.

Basaha ang Juan 3:3–5, nga mangita
kon unsay gitudlo sa Manluluwas ni
Nicodemo. (Ang Juan 3:5 usa ka
scripture mastery passage. Mahimo
nimo kining markahan sa lahi nga
paagi aron sa pagtabang kanimo nga
makit-an kini sa umaabut.)

305



Si Jesus mitudlo ni Nicodemo nga ang tanan kinahanglan nga matawo pag-usab.
Unsay hunahuna ni Nicodemo nga maoy gipasabut sa Manluluwas sa mga pulong
nga “igaanak pag-usab” (Juan 3:3)?

Ang matawo [igaanak] pag-usab mao ang “pagbaton sa Espiritu sa Ginoo [nga
nag]himo og usa ka dako nga kausaban diha sa kasingkasing sa usa ka tawo nga sa
ingon siya wala nay tinguha sa pagbuhat og dautan, apan hinoon nagtinguha sa
pagpangita sa mga butang sa Dios” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Natawo sa
Dios, Natawo Pag-usab,” scriptures.lds.org; tan-awa sa Mosiah 5:2; 27:25–26).

Si Propeta Joseph Smith mitudlo, “ang pagpakatawo pag-usab, moabut pinaagi
sa Espiritu sa Dios pinaagi sa mga ordinansa” (Mga pagtulun-an sa mga
Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 113).

Mahimo nimong markahan ang duha ka mga butang diha sa Juan 3:5 nga gitudlo
ni Jesus nga gikinahanglan aron makasulod sa gingharian sa Dios.

Ang natawo sa tubig nagpasabut nga gibunyagan, ug ang natawo sa Espiritu
nagpasabut nga midawat sa gasa sa Espiritu Santo.

Kompletuha ang mosunod nga kamatuoran basi sa unsay imong nakat-unan gikan
sa Juan 3:5: ____________________ mga kinahanglanon aron matawo pag-usab
sa espirituhanong paagi ug makadawat og kahimayaan sa celestial nga
gingharian. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga kamatuoran sa imong mga
kasulatan tupad sa Juan 3:5.

Si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
namahayag: “Ang maayong binuhatan nga walay mga ordinansa sa ebanghelyo
dili makatubos ni makahimaya sa katawhan; ang mga pakigsaad ug mga
ordinansa gikinahanglan” (“The Only True Church,” Ensign, Nob. 1985, 82).

1. Sa imong scripture study journal, pagsulat og tubag sa usa ka higala
kinsa miingon nga ang pagkamaayong tawo lamang igo na aron

makasulod sa gingharian sa Dios. Hinumdumi ang paggamit sa unsay gisulti ni
Jesus sa Juan 3:5 diha sa imong tubag.

Diha sa Juan 3:6–12 atong mabasa nga human si Jesus mitudlo kang Nicodemo nga
ang tanan kinahanglang matawo sa espirituhanong paagi, si Nicodemo nangutana
kang Jesus unsay makapahimo sa usa ka tawo nga matawo pag-usab. Si Jesus
mitubag pinaagi sa pagpangutana kon sa unsang paagi si Nicodemo nahimong usa
ka lider sa relihiyon sa mga katawhan ug wala makasabut sa unsay Iyang gitudlo.

Basaha ang Juan 3:13–15, nga mangita kon sa unsang paagi gitubag ni Jesus ang
pangutana ni Nicodemo kon unsay nakapahimong posible sa espirituhanong
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pagkatawo pag-usab. Timan-i sa Juan 3:13 nga si Jesus mipamatuod sa Iyang
Kaugalingon isip Anak sa Dios kinsa nanaog gikan sa langit.

Sa Juan 3:13, si Jesus mitudlo kang Nicodemo nga walay usa nga makasaka ngadto
sa langit pinaagi sa ilang kaugalingong mga paningkamot. Si Kristo mao lamang
ang bugtong tawo nga makasaka sa langit sa Iyang kaugalingon.

Sa panahon nga si Moises ug ang mga
anak sa Israel naglatagaw sa
kamingawan, ang Ginoo mipadala og
mapintas, o lala, nga mga bitin agi og
sangputanan sa pagpakasala sa mga
Israelite batok sa Dios. Ang mga
Israelite nahilo sa dihang napaakan sa
mga bitin. Ang Ginoo mimando ni
Moses sa paghimo og usa ka bitin gikan
sa tumbaga nga daw susama sa
mapintas nga mga bitin ug ibutang kini
sa ibabaw sa usa ka bandila [tukon].
Siya misaad nga bisan kinsa nga
Israelite nga motan-aw sa bitin nga
tumbaga diha sa tukon mamaayo.
(Tan-awa sa Numeros 21:4–9.)

Sa unsang paagi nga ang kasinatian ni
Moises sa pag-isa sa bitin nga tumbaga
susama sa unsay buhaton ni Jesukristo alang sa tanan? ____________________

Timan-i ang panalangin nga gisulti diha
sa Juan 3:15 nga moabut niadtong
mosalig ngadto sa Manluluwas.

Si Jesus mitudlo kang Nicodemo nga
ang tanang katawhan makaangkon
og kinabuhing dayon pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo.

Ang Manluluwas mitudlo usab ni
Nicodemo og usa ka importante nga
doktrina kabahin sa Langitnong
Amahan. Basaha ang Juan 3:16–17, nga mangita sa usa ka doktrina nga atong
makat-unan mahitungod sa Langitnong Amahan.

Ang Juan 3:16–17 nagtudlo nga ang Langitnong Amahan nahigugma og maayo
sa Iyang mga anak nga Iyang gipadala ang Iyang Bugtong Anak aron
mag-antus alang sa ilang mga sala.

Pamalandungi kon sa unsang paagi ang pagpadala sa Iyang Anak, si Jesukristo,
ngadto sa yuta nagpakita sa gugma sa Langitnong Amahan alang sa matag
usa kanato.
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Samtang imong basahon ang mosunod nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ikonsiderar ang imong gibati sa
imong pagkaamgo kon unsa ka kamahal sa Langitnong Amahan: “Walay mas
labaw nga ebidensya sa walay kinutuban nga gahum ug kahingpitan sa gugma
sa Dios kay sa gisulti ni Apostol nga si Juan: ‘Kay gihigugma gayud sa Dios ang
kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak’ (Juan 3:16).

… Hunahunaa kon unsa ang kaguol sa atong Langitnong Amahan sa pagpadala sa Iyang Anak
aron molahutay 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).

2. Basaha ang Juan 3:16 ug Doktrina ug mga Pakigsaad 34:3, nga
mangita alang sa unsay atong makat-unan mahitungod sa gugma

sa Amahan ug sa gugma ni Jesukristo. Dayon, diha sa imong scripture study
journal, isulat unsay imong gibati nga nasayud nga ang Langitnong Amahan
hilabihan nga nahigugma kanimo nga Iyang gipadala ang Iyang Bugtong Anak
aron mag-antus ug mamatay alang kanimo.

Usa ka dugang nga baruganan nga atong makat-unan gikan sa Juan 3:16–17 mao
ang kon kita motuo ni Jesukristo, nga naglakip sa paghinulsol sa atong mga
sala ug pagsunod sa Iyang mga pulong, kita makaangkon sa kinabuhi nga
walay katapusan pinaagi sa Iyang Pag-ula.

3. Ribyuha ang mga kamatuoran nga nalista niini nga leksyon nga
gitudlo ni Jesus kang Nicodemo. Isulat sa imong scripture study

journal sa unsang paagi kini nga mga kamatuoran adunay kalabutan sa usag
usa. Dayon isulat ang mosunod nga mga pulong: Ako mopakita sa akong pagtuo
kang Jesukristo pinaagi sa … Tapusa kini nga mga pulong pinaagi sa pagsulat
unsay imong buhaton aron sa pagpakita sa imong pagtuo diha ni Jesukristo.

Scripture Mastery—Juan 3:5
4. Ang scripture mastery passage diha sa Juan 3:5 nagtudlo og

importante nga doktrina nga gikinahanglan sa tanang anak sa
Langitnong Amahan. Ang pagmemorya niini makatabang nimo sa
pagpakigbahin niini ngadto sa uban sa tibuok nimong kinabuhi. Isulat ang
tibuok bersikulo diha sa imong scripture study journal: Balik-balika pag-recite
ang bersikulo, ug badlisi ang pipila sa mga pulong sa matag higayon nga imong
i-recite kini. Buhata kini hangtud nga maka-recite na ka kini gikan sa
panumduman. Mahimo nimong i-recite kini ngadto sa usa ka sakop sa pamilya
o higala aron sa pagsiguro nga ikaw kahibalo na niini.

Juan 3:22–36
Si Juan Bautista nagtudlo nga si Jesus mao ang Kristo
Kon mahimo, pun-a sa tubig ang usa ka klaro nga baso o sudlanan ug dugangi og
usa o duha ka tulo nga food coloring ang tubig. Tan-awa ang kolor nga molukop sa
tibuok sudlanan. Hunahunaa kon sa unsang paagi ang food coloring makumparar
sa atong impluwensya ngadto sa ubang tawo.
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Basaha ang mosunod nga mga pamahayag ni Presidente David O. McKay, nga
mangita sa unsay imong makat-unan kabahin sa imong impluwensya sa kinabuhi
sa uban:

“Ang matag tawo nga nagpuyo niini nga kalibutan nakahatag og impluwensya,
alang sa maayo o alang sa dautan. Dili lang kon unsay iyang gisulti, dili lang kon
unsay iyang gibuhat. Kon dili kon unsa siya” (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, 275).

Sumala sa narekord sa Juan 3:22–26, ang pipila sa mga disipulo ni Juan Bautista
nabalaka. Misulti sila ni Juan nga si Jesus namunyag ug nga Siya “midawat sa
tanang tawo kinsa miduol ngadto kaniya” (Joseph Smith Translation, Juan 3:27 ).
Sila nabalaka nga daghang mga tawo ang nagsunod ni Jesus imbis ni Juan Bautista.

Basaha ang Juan 3:27–30, nga mangita kon sa unsang paagi nga gihulagway ni Juan
Bautista sa mapainubsanong paagi ang iyang tahas kalabut ni Jesukristo.

Sa pasumbingay ni Juan Bautista, ang pamanhonon nagrepresentar ni Jesus, ang
pangasaw-unon mahimong nagrepresentar niadtong moduol ngadto kang Kristo,
ug ang higala sa pamanhonon nagrepresentar ni Juan Bautista. Unsay nasabtan ni
Juan Bautista kabahin sa iyang tahas kalabut ni Jesukristo? Unsa kaha nga matang
sa impluwensya sa mga pulong ni Juan nga maanaa kanimo kon usa ka sa mga
disipulo ni Juan?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa ehemplo ni Juan Bautista mao
nga kita makaimpluwensya sa uban alang sa kaayohan pinaagi sa paggiya
kanila ngadto ni Jesukristo.

Nganong importante man kaayo nga atong gamiton ang atong impluwensya sa
paggiya sa uban ngadto ni Jesukristo?

5. Paghunahuna og usa ka tawo kinsa imong nakita nga naggiya sa
uban ngadto ni Jesukristo. Sa imong scripture study journal,

ihulagway ang mga kinaiya niining tawhana nga nakatampo nga siya nakahimo
sa pag-impluwensya sa uban sa paghigugma ug pagdawat sa Manluluwas.

Paghunahuna og mga paagi nga makagiya ka sa uban ngadto sa Manluluwas.
Makatinguha ka sa giya sa Espiritu Santo sa imong mga paningkamot sa pagbuhat
sa ingon.

Sa Juan 3:31–36, si Juan Bautista mipahayag nga si Jesus gipadala sa Dios ug nga
ang tanan kinsa motuo Kaniya makadawat og kinabuhing walay katapusan.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:
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Akong natun-an ang Juan 3 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 13: DAY 3

Juan 4
Pasiuna
Samtang nagbiyahe padulong sa Galilea, si Jesus miagi sa Samaria ug mitudlo og
usa ka babaye sa 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.

Juan 4:1–42
Si Jesukristo nagtudlo og usa ka babaye sa Samaria
Hunahunaa ang mosunod nga pangutana: Unsa man ang labing bililhon nga
kapanguhaan sa kinaiyahan ibabaw sa yuta? Samtang naghunahuna ka kon unsay
imong tubag, ikonsiderar ang mga kapanguhaan sa kinaiyahan sama sa yuta,
puthaw, karbon, lana, bulawan, ug dyamante.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder David A. Bednar sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Tingali nagtuo kita sa sinugdanan nga ang bulawan, lana, o dyamante maoy
adunay labing dako og bili. Apan sa tanang mga mineral, metal, mutya, ug likido
nga makita sa ibabaw ug ubos sa yuta, ang labing bililhon mao ang tubig.

“Ang tubig maoy tinubdan sa kinabuhi. Ang kinabuhi gipatunhay sa tubig. Ang
tubig maoy gikinahanglang paagi sa pagpahigayon sa nagkalain-laing mga
kalihokan kalabut sa tanang nailhan nga mga matang sa kinabuhi. Ang atong

pisikal nga mga lawas gibana-bana nga duha sa katulo ka bahin nga tubig. Samtang ang usa ka
tawo makalahutay og daghang mga adlaw o gani mga semana nga walay pagkaon, ang usa ka
indibidwal kasagaran mamatay sulod sa tulo o upat lamang ka adlaw nga walay tubig.
Kadaghanan sa mga sentro sa dagkong populasyon sa kalibutan nahimutang dug-ol sa mga
tinubdan sa presko nga tubig. Sa yano nga pagkasulti, ang kinabuhi dili makapadayon kon walay
magamit ug walay access ngadto sa igong suplay sa limpyong tubig” (“A Reservoir of Living
Water,” [Church Educational System fireside alang sa mga young adult, Peb. 4, 2007], 1; lds.org/
broadcasts).

Samtang magtuon ka sa Juan 4, pangitaa kon unsa nga matang sa tubig ang
mahinungdanon sa imong espiritu ug kon asa ka makakita niining bililhon nga
kapanguhaan.

Sa Hubad ni Joseph Smith, Juan 4:1–4 (sa Giya ngadto sa mga Kasulatan) atong
nasayran nga si Jesus ug ang Iyang mga disipulo namunyag.

Si Jesus mibiya sa Judea ug mibiyahe ngadto sa Galilea. Basaha ang Juan 4:4, nga
mangita sa dapit nga Iyang naagian samtang nagbiyahe padulong sa Galilea.

Tan-awa ang Mga Mapa sa Biblia, nu. 11, “Ang Balaan nga Yuta sa mga Panahon sa
Bag-ong Tugon,” sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, ug pangitaa ang Judea,
Samaria, ug Galilea.
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Ang mga Judeo kasagaran mibiyahe libot sa Samaria kaysa moagi sulod niini
tungod sa gihambin nga pagdumot tali sa mga Judeo ug mga Samarianhon
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(tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Samarianhon, Mga”). Si Jesus mipili
sa pagbiyahe agi sa Samaria imbis nga molibut niini.

Basaha ang Juan 4:5–9, nga mangita kon unsay nahitabo sa dihang si Jesus
mihunong sa atabay duol sa lungsod sa Sicar sa Samaria. (Ang mga pulong nga
“may ikaunom na ang takna” diha sa bersikulo 6 nagpasabut nga kini udto na.)
Timan-i ang katingala sa babaye sa dihang si Jesus nangayo kaniya og mainom.

Basaha ang Juan 4:10–12, nga mangita kon unsay tubag ni Jesus sa pangutana
sa babaye.

Unsay Iyang gitanyag kaniya?

Sa dihang ang Manluluwas migamit sa
mga pulong nga “gasa sa Dios” diha sa
bersikulo 10, Iyang gipasabut ang iyang
Kaugalingon isip ang Manluluwas sa
kalibutan ug ang tinubdan sa buhi
nga tubig.

Basaha ang Juan 4:13–14, nga mangita
kon unsay gisulti ni Jesus kabahin sa
tubig nga Iyang gitanyag.

Aron mas makasabut unsa ang girepresentar sa buhi nga tubig, basaha ang
mosunod nga pamahayag ni Elder Bednar: “Ang buhi nga tubig nga gipasabut
dinhi niini nga sitwasyon usa ka representasyon ni Ginoong Jesukristo ug sa
Iyang ebanghelyo. Ug sama nga ang tubig gikinahanglan sa pagpatunhay sa
pisikal nga kinabuhi, ang Manluluwas ug ang Iyang mga doktrina, mga
baruganan, ug mga ordinansa mahinungdanon alang sa kinabuhing dayon. Ikaw

ug ako nagkinahanglan sa Iyang buhi nga tubig sa kada adlaw ug sa igong suplay aron sa
pagpatunhay sa atong nagpadayon nga espirituhanong pagtubo ug paglambo” (“A Reservoir of
Living Water,” 2).

1. Sa imong scripture study journal, pagdrowing og usa ka kopa sa
tubig ug ngalani kini og: Ang Manluluwas ug ang Iyang ebanghelyo.

Dayon pagsulat ngano nga ang tubig angay nga simbolo sa Manluluwas ug sa
Iyang ebanghelyo.

Magtimaan niini nga pagkasimbolo, basaha ang Juan 4:14 pag-usab, ug hunahunaa
unsa nga baruganan ang atong makat-unan kabahin sa Manluluwas ug sa Iyang
ebanghelyo.

Usa ka baruganan nga atong mailhan gikan niini nga bersikulo mao ang kon kita
moduol kang Jesukristo ug matinguhaong moambit sa Iyang ebanghelyo,
nan kita makadawat og kinabuhing dayon. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga
baruganan diha sa margin sa imong mga kasulatan.

Basaha ang Juan 4:15–18, nga mangita kon unsay gihangyo sa babaye kang Jesus
ug unsay tubag sa Manluluwas. Hunahunaa kon sa unsang paagi kini nga babaye
nagkinahanglan sa tubig nga gitanyag sa Manluluwas.

Ang tubag ni Jesus nagpasabut nga Siya nasayud sa sitwasyon niini nga babaye.
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Unsa kaha ang mga hunahuna o pagbati niini nga babaye sa dihang si Jesus
mibutyag og mga detalye mahitungod kaniya nga dili unta mahibaloan sa usa ka
estranghero?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
si Jesukristo nahibalo sa atong mga sala ug nagtanyag kanato sa Iyang
ebanghelyo aron sa pagtabang kanato sa pagbuntog niini. Nganong
importante man nga mahibaloan ug masabtan kini nga kamatuoran?

Basaha ang Juan 4:19–20, nga mangita kon unsay gisulti sa babaye kang Jesus nga
nagpakita nga ang iyang pagtan-aw Kaniya nagkausab.

Sa Samaria anaa ang bukid nga ginganlan og Bukid sa Gerizim. Mga siglo sa wala
pa ang mortal nga pangalagad sa Manluluwas, ang mga Samarianhon mitukod og
usa ka templo didto isip usa ka dapit nga ampoanan. Dili sama sa mga Judeo,
hinoon, ang mga Samarianhon walay awtoridad sa priesthood aron sa
pagpahigayon sa mga ordinansa, ug ilang gisalikway ang daghang mga
pagtulun-an sa mga propeta sa Dios.

Basaha ang Juan 4:21–24 ug ang Hubad ni Joseph Smith, Juan 4:26 (sa Giya ngadto
sa mga Kasulatan ), nga mangita kon unsay gitudlo ni Jesus sa babaye kabahin sa
pagsimba sa Dios.

Sumala sa Hubad ni Joseph Smith, unsa nga panalangin ang moabut samtang kita
nagsimba sa Dios diha sa “espiritu ug diha sa kamatuoran”?

Gikan niini nga mga bersikulo atong nakat-unan nga kon kita nagsimba sa
Amahan diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran, Siya mopanalangin kanato
uban sa Iyang Espiritu.

Samtang imong basahon ang mosunod nga pamahayag ni Elder Bruce R.
McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, pangitaa ug markahi kon
unsay gipasabut sa pagsimba sa Amahan diha sa espiritu ug kamatuoran.

“Ang atong katuyoan mao ang pagsimba sa tinuod ug buhi nga Dios ug sa
pagbuhat niini pinaagi sa gahum sa Espiritu ug sa paagi nga iyang gi-orden. Ang
giaprubahan nga pagsimba sa tinuod nga Dios mopadulong ngadto sa
kaluwasan; ang debosyon nga gihalad ngadto sa mga dios-dios ug nga wala
gipasikad sa mahangturong kamatuoran walay ingon nga kasiguroan.

“Usa ka kahibalo sa kamatuoran mahinungdanon sa tinuod nga pagsimba. …

“… Ang tinuod ug hingpit nga pagsimba naglakip sa pagsunod sa mga lakang sa Anak sa Dios;
kini naglakip sa pagsunod sa mga sugo ug pagsunod sa kabubut-on sa Amahan hangtud niana
nga matang nga kita mouswag gikan sa grasya ug dugang pa nga grasya hangtud nga kita
mahimaya diha kang Kristo sama kaniya diha sa iyang Amahan. Kini mas labaw pa kay sa
pag-ampo ug wali ug kanta. Kini mao ang pagpakabuhi ug pagbuhat ug pagsunod. Kini mao ang
pagsunod sa kinabuhi sa talagsaon nga Ehemplo [Jesukristo]” (“How to Worship,” Ensign, Dis.
1971, 129–30).

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:
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a. Kanus-a man nga ang imong pagsimba sa Langitnong Amahan midapit sa
Espiritu sa pagtabang kanimo sa imong kinabuhi?

b. Sumala sa pamahayag ni Elder McConkie, unsay imong mabuhat aron mas
makasimba sa Amahan diha sa espiritu ug kamatuoran? (Pagsulat og usa ka
tumong sa usa ka piho nga butang nga mas maayo nimo nga mabuhat.)

Basaha ang Juan 4:25–26, nga mangita kon unsay gipadayag ni Jesus ngadto sa
babaye kabahin sa Iyang kaugalingon.

Basaha ang Juan 4:27–30, nga mangita kon unsay gibuhat sa babaye human
makig-istorya sa Manluluwas.

Unsa man ang iyang gisulti nga nagpasabut nga siya nakaangkon og pagpamatuod
kabahin ni Jesukristo?

Gikan niini nga istorya makakat-on kita nga samtang kita makaangkon og
pagpamatuod kabahin ni Jesukristo, kita mapuno sa tinguha sa
pagpakigbahin niini ngadto sa uban.

Sa Juan 4:31–37 atong mabasa nga ang mga disipulo ni Jesus mibalik nga nagdala
og pagkaon. Dihang ila siyang giagda sa pagkaon, Siya mitudlo kanila nga Siya
nabuhi dili pinagi sa pagkaon apan pinaagi sa pagbuhat sa kabubut-on sa Iyang
Amahan. Dayon siya midapit kanila sa pagtan-aw nga daghan kaayo ang mga
oportunidad sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Basaha ang Juan 4:39–42, nga mangita sa epekto sa pagpamatuod sa babaye diha
sa mga tawo sa iyang siyudad.

Sumala sa Juan 4:42, unsay gisulti sa mga tawo ngadto sa babaye?

Juan 4:43–54
Si Jesus nag-ayo sa anak sa opisyal
Ang Juan 4:43–45 nagrekord nga si Jesus mibiya sa Samaria ug misulod sa Galilea.
Basaha ang Juan 4:46–54, nga mangita kinsa ang misugat ni Jesus ug unsa nga
panalangin ang gitinguha niining tawhana gikan kang Jesus.

Basi sa unsay gisulti ni Jesus diha sa bersikulo 48, nganong Iya mang gilangay ang
paghatag sa panalangin nga gitinguha niini nga tawo? Giunsa man niining
tawhana pagpakita nga wala siya magkinahanglan og timailhan aron motuo?

Gikan niini nga istorya makakat-on kita nga samtang kita motuo kang Jesukristo
nga dili magkinahanglan og mga timailhan, lig-unon sa Ginoo ang
atong pagtuo.

Si Elder Bruce R. McConkie mitudlo sa kaimportante sa pagkaayo sa anak sa
opisyal: “Kini mao ang unang milagro sa pag-ayo nga gidetalye diha sa mga
Ebanghelyo. Kadtong gipahigayon sa Fiesta sa Pagpalabay ug sa tibuok Judea
wala gihulagway o gipasabut. Kini nga milagro—ang ikaduha nga gipahigayon
sa Cana—nagpakita og bag-ong aspeto sa pagpang-ayo nga pangalagad ni
Jesus nga wala nato makita hangtud niining puntoha. Sa pagkatinuod kini duha

ka mga milagro: ang usa nga nag-ayo sa lawas sa anak nga lalaki nga wala diha, ug ang usa nga
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miayo sa pagkawalay pagtuo ug mitanom og hugot nga pagtuo diha sa kasingkasing sa amahan
nga anaa” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 2:12).

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong importante man nga motuo kita kang Jesukristo nga dili
magkinahanglan og mga timailhan?

b. Sa unsang paagi ang Ginoo molig-on sa atong pagtuo samtang
matinud-anon kitang motuo diha Kaniya?

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 4 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 13: DAY 4

Juan 5–6
Pasiuna
Si Jesus mitambong og usa ka fiesta (malagmit ang Pagpalabay) sa Jerusalem ug
miayo sa usa ka nagluya nga tawo didto sa tuburan sa Betsata. Siya usab
mihulagway sa uban pang mga saksi kinsa mipamatuod sa Iyang kabalaan. Human
makabalik sa Galilea, milagroso Niyang gipakaon ang pundok sa sobra 5,000 ka
mga tawo ug mitudlo nga Siya mao ang Tinapay sa Kinabuhi.

Juan 5:1–30
Si Jesus miayo sa usa ka masakiton nga tawo sa Igpapahulay ug nagtudlo kabahin
sa Iyang relasyon ngadto sa Amahan
Hunahunaa ang usa ka panahon dihang ikaw o imong kaila nakabuak og usa ka
butang nga importante o bililhon.

Isip mga anak sa Langitnong Amahan,
kitang tanan mahinungdanon ug
bililhon kaayo. Hinoon, tungod sa
atong mga pagpili o mga hagit nga
atong giatubang, usahay kita mobati
nga nadaut o daw wala kaayoy bili.

Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang
usa ka tawo mahimong mobati nga
nadaut sa espiritwal, pisikal o
emosyonal nga paagi?
____________________

Paghunahuna og higayon dihang ikaw
tingali mibati niini nga paagi. Samtang
magtuon ka sa Juan 5:1–9, pangita og
kamatuoran nga makatabang sa paghupay kanimo ug makahatag kanimo og
paglaum kon gibati nimo nga nadaut.

Diha sa Juan 5:1 atong mabasa nga human si Jesukristo nangalagad sa Galilea,
mibiyahe Siya ngadto sa Jerusalem aron sa pag-obserbar sa usa ka fiesta sa mga
Judeo, labing siguro ang Pagpalabay . Samtang didto sa Jerusalem, miadto Siya sa
usa ka tuburan sa tubig duol sa templo.

Basaha ang Juan 5:2–4, nga mangita kon kinsa ang nagpundok libut sa tuburan ug
unsay ilang gihulat.

Ang mga pulong nga masakiton, buta, bakol, ug paralitiko diha sa bersikulo 3
naghulagway og mga tawo nga nasakit, nagluya, o nabakol sa bisan unsang paagi.
Tingali adunay usa ka tubod nga usahay midagayday ngadto sa tuburan ug maoy
hinungdan sa pagbula-bula sa tubig (tan-awa sa Bible Dictionary sa LDS English
version nga Biblia, “Bethesda”).
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Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
sa mosunod: “Walay duda nga ang tuburan sa Betsata usa ka tubod nga mineral
diin ang mga tubig adunay makaayo nga mga epekto. Apan ang bisan unsa nga
ideya nga usa ka anghel mikanaug ug mikutaw sa tubig, aron nga ang unang
tawo nga moubog human niana mamaayo, usa lamang ka tuo-tuo. Ang makaayo
nga mga milagro dili buhaton sa ingon nga paagi” (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:188).

Hunahunaa kon sama sa unsa kaha ang talan-awon didto sa tuburan, nga daghan
kaayong mga tawo nga nanghinaut nga mamaayo pinaagi sa pag-una og
ubog niini.

Basaha ang Juan 5:5–7, nga mangita kon kinsay nakit-an sa Manluluwas nga
naghigda duol sa tuburan.

Unsay gisulti niini nga mga bersikulo kalabut sa tawo nga nakit-an sa Manluluwas?
Nganong wala man makahimo ang tawo sa pag-una og ubog sa tubig?

Basaha ang Juan 5:8–9, nga mangita
kon unsay gitubag sa Manluluwas
ngadto sa tawo.

Ikonsiderar ang pagmarka sa mga
pulong “ang tawo naayo” diha sa
bersikulo 9. Kini nga pag-ayo nahitabo
didto sa tuburan sa Betsata. Ang pulong
nga Betsata mahimong hubaron isip
“balay sa kalooy” (Bible Dictionary sa
LDS English version sa Biblia,
“Bethesda”). Ang kalooy mao ang
kapuangod o kamabination. Ang labing mahinungdanong buhat sa kalooy nga
sukad nahimo mao ang Pag-ula ni Jesukristo.

Ngano nga ang Betsata usa ka tukma nga ngalan alang niini nga dapit, ilabi na
human ang Manluluwas miayo niini nga tawo?

Sa unsang mga paagi kitang tanan mahimong sama niini nga tawo sa kilid sa
tuburan sa Betsata? ____________________

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa pag-ayo sa Manluluwas
niining tawhana mao nga pinaagi sa gahum ug kalooy ni Jesukristo, kita
mahimo nga mamaayo.

Aron mas masabtan kini nga kamatuoran, basaha ang mosunod nga pamahayag
gikan ni Elder Merrill J. Bateman sa Seventy, nga mangita sa mga paagi nga
iyang gisulti nga ang Manluluwas makaayo kanimo: “Sama sa tawo nga bakol
didto sa Tuburan sa Betsata nga nagkinahanglan og usa ka tawo nga mas lig-on
kay sa iyang kaugalingon aron mamaayo (tan-awa sa Juan 5:1–9), mao usab kita
nga nagsalig sa mga milagro sa Pag-ula ni Kristo aron ang atong mga kalag

mamaayo gikan sa kasubo, kaguol, ug kasal-anan. … Pinaagi kang Kristo, ang masulub-ong
mga kasingkasing maayo ug ang kalinaw mohulip sa mga kabalaka ug kasubo” (“The Power to
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Heal from Within,” Ensign, Mayo 1995, 13).

Importante nga hinumduman nga kita mamahimong maayo dinhi niini nga
kinabuhi o sa sunod, basi sa panahon sa Ginoo.

1. Pamalandungi ang mga higayon dihang imong nasaksihan o gibati
ang gahum, kalooy, ug kapuangod ni Jesukristo nga nagtabang

kanimo o sa laing tawo kinsa mibati nga nadaut, sa espiritwal, pisikal o
emosyonal nga paagi. Sa imong scripture study journal, isulat ug dayon
humana ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Ako nasayud nga ang
Manluluwas maloloy-on ug mapuanguron tungod kay …

Sa Juan 5:10–30 atong mabasa nga ang Manluluwas sa wala madugay nakakita sa
tawo diha sa templo ug mitambag kaniya nga dili na magpakasala pa. Sa dihang
nasayran sa mga lider nga Judeo nga ang tawo giayo ni Jesus sa adlaw nga
Igpapahulay, ilang gilutos ug gisulayan sa pagpatay ang Manluluwas. Si Jesus
mitudlo sa mga lider nga Judeo nga pinaagi sa pag-ayo sa tawo, Siya nagbuhat sa
buhat sa Langitnong Amahan. Ang Manluluwas mitudlo dayon mahitungod sa
Iyang relasyon ngadto sa Amahan. Siya usab mitudlo nga kadtong anaa sa
kalibutan sa espiritu pagatudloan sa ebanghelyo sa dili madugay.

Juan 5:31–47
Si Jesus mitudlo mahitungod sa daghang mga saksi nga nagpamatuod sa Iyang
kabalaan
Hunahunaa ang usa ka panahon nga adunay misulti kanimo og usa ka butang nga
lisud kaayo tuohan.

Sa unsang paagi ang kamatuoran sa bisan unsang pangangkon malig-on kon
adunay sobra sa usa ka saksi?

Basaha ang Juan 5:31, nga mangita kon unsay gisulti sa Manluluwas mahitungod sa
Iyang kaugalingong saksi sa Iyang relasyon ngadto sa Langitnong Amahan.

Ang Hubad ni Joseph Smith nagklaro sa Juan 5:31–32:

“Busa kon ako magpanghimatuod sa akong kaugalingon, bisan pa niana ang akong
panghimatuod tinuod.

“Kay wala ako mag-inusara, adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod
kanako” (Joseph Smith Translation, Juan 5:32–33).

Ang Manluluwas nagtudlo sa mga Judeo nga sila adunay laing mga saksi agig
dugang sa Iyaha.

Basaha ang mosunod nga mga bersikulo, ug ilha ang uban pang mga saksi nga
nagpamatuod sa pagkabalaan ni Jesus:

Juan 5:32–35: ____________________

Juan 5:36: ____________________

Juan 5:37–38: ____________________
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Juan 5:39: ____________________

Juan 5:45–47: ____________________

Bisan pa nga adunay daghan nga mga saksi mahitungod ni Jesukristo, ang mga
lider nga Judeo wala motuo sa kabalaan ni Jesus. Timan-i sa Juan 5:39 nga samtang
si Jesus namulong kabahin sa mga kasulatan, Siya miingon, “Kay nagahunahuna
man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon.” “Daghang
Judeo sa panahon ni Jesus nagtuon sa mga kasulatan, nagtuo nga pinaagi sa
pagtuon niini sila makaangkon og kinabuhing dayon. … Ang Manluluwas misulay
sa pagkorihir niining sayop nga pagtuo pinaagi sa pagtudlo nga ang mga kasulatan,
nga gitan-aw sa mga Judeo isip katapusang awtoridad, nagpamatuod nga ang
kinabuhing dayon dili makaplagan diha sa mga kasulatan apan sa pagsunod ni
Jesukristo. Ang mga Judeo napakyas usab sa pagkaamgo nga ang mga kasulatan
mao ang mga pulong ni Kristo ug ang ilang katuyoan mao ang pagdala sa mga
katawhan ngadto kang Kristo, kay Siya ang pinakatinubdan sa kamatuoran ug
kinabuhi” (New Testament Student Manual [manwal sa Church Educational System,
2014], 219–20).

Basaha ang Juan 5:40, nga mangita kon unsay kinahanglang buhaton sa mga Judeo
aron makaangkon og kinabuhing dayon.

Bisan tuod ang mga Judeo nagtuon sa mga kasulatan, unsay gidumilian nila sa
pagbuhat nga makatabang unta nila sa pagdawat sa kinabuhing dayon?

Gikan sa unsay imong nakat-unan sa mga pagtulun-an sa Manluluwas diha sa
Juan 5:39–40, kompletuha ang mosunod nga baruganan: Pinaagi lamang sa
pag-anha kang ____________________ nga atong madawat ang
kinabuhing dayon.

Hinumdumi nga ang kinabuhing dayon naglakip sa pagkahimong sama sa
Langitnong Amahan ug sa pagpuyo hangtud sa kahangturan uban sa atong takus
nga mga sakop sa pamilya diha sa Iyang presensya. Aron madawat kini nga gasa
kita kinahanglan nga moduol kang Jesukristo pinaagi sa hugot nga pagtuo diha
Kaniya, paghinulsol sa atong mga sala, pagdawat sa mga ordinansa sa ebanghelyo,
pagtuman sa atong mga pakigsaad, ug pagsunod sa mga sugo sa Ginoo.

Hunahunaa nganong ang pagduol ngadto ni Jesukristo mahinungdanon sa
pagdawat sa kinabuhing dayon.

2. Tan-awa ang mga saksi ni Jesukristo nga imong gilista sa ibabaw. Sa
imong scripture study journal, isulat kon sa unsang paagi ang usa

niini nga mga saksi ni Jesukristo nakatabang kanimo (o makatabang kanimo)
nga moduol ngadto Kaniya.

Pamalandungi kon unsay imong buhaton aron mas hingpit nga makaduol sa
Manluluwas aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon.

Gamita ang Unsay Imong Nakat-unan
Si Presidente Marion G. Romney sa Unang Kapangulohan mitudlo, “Ang pagkat-on sa
ebanghelyo gikan sa sinulat nga pulong … dili igo. Kini kinahanglan usab nga sundon. … Ang
tawo dili hingpit nga makakat-on sa ebanghelyo kon dili mosunod niini” (“Records of Great
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Worth,” Ensign, Sept. 1980, 4). Sa pipila ka mga dapit niini nga leksyon, giawhag ka sa paggamit
sa unsay imong nakat-unan. Ang paggamit sa unsay imong nakat-unan kinahanglan nga
importante nga bahin sa imong pagtuon sa ebanghelyo.

Juan 6:1–59
Si Jesus nagtudlo nga Siya ang Tinapay sa Kinabuhi
Diha sa Juan 6:1–13 atong mabasa nga human mobalik ngadto sa Galilea, si Jesus
milagruso nga mipakaon sa kapin sa 5,000 ka mga tawo sa lima ka tinapay ug duha
ka gagmayng isda. (Imong natun-an kini nga hitabo diha sa mga leksyon sa Mateo
14 ug Marcos 6.)

Basaha ang Juan 6:14–15, nga mangita kon unsay gustong buhaton sa mga tawo
human si Jesus milagrusong mipakaon kanila.

Usa ka tradisyon sa mga Judeo sa panahon ni Jesus misugyot nga kon ang Mesiyas,
o Hari sa Israel, moabut, Siya mopakaon sa katawhan og tinapay gikan sa langit.

Ang Juan 6:16–21 nagrekord nga ang Manluluwas mipadala sa iyang mga disipulo
tabok sa Dagat [Lanaw] sa Galilea, ug unya sa lawom na nga kagabhion samtang
ang mga disipulo nanlimbasug sa pagbugsay batok sa mga balud ug sa hangin, si
Jesus milakaw tabok sa dagat sa pagkuyog kanila. Ang istorya ni Juan niini nga
hitabo nagklaro nga sa dihang “gikalipay” sa mga disipulo ang pagdawat kang
Jesus sa ilang sakayan sila “diha-diha dayon” (Juan 6:21) luwas nga midunggo sa
ilang destinasyon. Kon andam kitang modawat sa Manluluwas ug sa Iyang mga
pagtulun-an, makatabang Siya sa paggiya kanato agi sa mga panlimbasaug sa
pagka-mortal.

Ang Juan 6:22–59 nagrekord nga daghan sa mga tawo kinsa milagrusong gipakaon
ni Jesus mibiyahe ngadto sa Capernaum nga nangita Kaniya, nagtinguha nga
pakan-on og dugang nga pan. Pipila ka mga tawo nagbagulbol batok sa
Manluluwas tungod kay nagtudlo Siya nga Siya mao ang tinapay nga nanaug gikan
sa langit. Si Jesus mitudlo nga Siya mao ang Tinapay sa Kinabuhi ug nga kon ang
tawo moduol ngadto Kaniya ug modawat sa Iyang mga pagtulun-an ug Pag-ula,
ilang madawat ang kinabuhing dayon.

Juan 6:60–71
Si Pedro nagpamatuod nga anaa kang Jesus ang mga pulong sa kinabuhing dayon
Paghunahuna og higayon nga kinahanglan ka nga mopili tali sa pagpadayon sa
pagbuhat sa usa ka lisud nga butang o pag-undang.
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Human si Jesus mitudlo nga Siya mao
ang Tinapay sa Kinabuhi, pipila sa
Iyang mga disipulo nag-atubang sa
desisyon kon mopadayon ba o dili
mopadayon sa pagsunod Kaniya.
Basaha ang Juan 6:60, 66, nga mangita
sa gibuhat sa daghang mga disipulo ni
Jesus agig tubag sa Iyang mga
pagtulun-an.

Ang mga pulong nga “lisud kining
sultiha” sa bersikulo 60 nagpasabut nga
ilang gibati nga lisud sundon ang mga pagtulun-an ni Jesus.

Hain sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ang mahimong lisud sundon sa pipila ka
mga tawo sa atong panahon karon? (Kon gikinahanglan, pangita og mga
pagtulun-an diha sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan nga mahimong lisud alang
sa pipila ka batan-on.) ____________________

Basaha ang Juan 6: 67–69, nga mangita sa pangutana ni Jesus ngadto sa Iyang mga
Apostoles ug sa tubag ni Pedro sa pangutana.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa tubag ni Pedro mao nga ang
lig-on nga pagpamatuod kabahin ni Jesukristo motabang kanato nga
magpabiling matinud-anon atol sa mga panahon nga mahimong lisud ang
pagsunod sa Manluluwas o sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an.
Ikonsiderar ang pagsulat niini nga kamatuoran sa imong mga kasulatan tupad sa
Juan 6:67–69.

3. Sa inyong scripture study journal, isulat kon sa unsa nga paagi ang
usa ka lig-on nga pagpamatuod sa Manluluwas nakatabang kanimo

o sa imong kaila nga magpabiling matinud-anon bisan kon ang mga
pagtulun-an sa ebanghelyo ingon og lisud sundon.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 5–6 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 14: DAY 1

Juan 7
Pasiuna
Si Jesus mitambong sa Fiesta sa mga Payag [Fiesta sa mga Tabernakulo] sa
Jerusalem ug mitudlo sa mga tawo didto sa templo unsaon nila pagkadawat og
saksi nga ang Iyang mga pagtulun-an gikan sa Dios nga Amahan. Tungod kay ang
mga tawo naglalis kon kinsa Siya, si Jesus migamit sa mga imahe sa tubig ug
kahayag sa pagpamatuod sa Iyang kabalaan. Mitudlo usab Siya kanila kabahin sa
Espiritu Santo.

Juan 7:1–13
Si Jesus nagtambong sa Fiesta sa mga Payag
Naghunahuna ba kamo kon aduna bay mga igsoon si Jesus?

Sumala sa mga kasulatan, si Jose ug Maria adunay mga anak nga natawo human
kang Jesus ug kinsa gipadako diha sa mao nga panimalay uban Kaniya. Hinoon,
tungod kay si Jesukristo anak ni Maria ug sa Dios nga Amahan, dili ni Jose, kini nga
mga indibidwal mga igsoon ni Jesus sa inahan (tan-awa sa Mateo 13:55–56; Marcos
6:3).

Pamalandungi kon sama sa unsa kaha nga magdako diha sa samang panimalay
uban ni Jesus.

Sa imong hunahuna mas sayon ba nga motuo diha Kaniya kon nagtubo ka uban
Kaniya? Ngano o nganong dili man? ____________________

Diha sa Juan 7 atong nakat-unan kon giunsa pagtan-aw si Jesus sa pipila sa Iyang
“mga igsoon” (Juan 7:3, 5). Ang mga pulong nga mga igsoon dinhi tingali
nagpasabut ngadto sa mga igsoon ni Jesus sa inahan, apan mahimong naglakip
usab kini sa suod nga mga paryente.

Basaha ang Juan 7:1–5, nga mangita kon unsa ang narekord ni Juan kalabut sa mga
kaigsoonan ni Jesus.

Hunahunaa ang mosunod nga pamahayag ni Elder Bruce R. McConkie sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

“Ang pagpamatuod sa kabalaan ni Kristo ug sa makaluwas nga gahum sa iyang
ebanghelyo dili dihadiha nga makuha tungod sa relasyon sa pamilya. Moabut
lamang kini pinaagi sa personal nga pagsunod sa mahangturong mga balaod
diin gipasikad ang pagdawat niini. …

“Daghan nga espesyal nga pagpasabut kabahin sa mga anak ni Jose ug ni Maria
gihimo isip mga ‘kaigsoonan’ ni Jesus. … Bisan tuod sila gipadako diha sa

samang panimalay ug ubos sa mabinationg impluwensya 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 gihapon modawat kaniya isip ang Mesiyas” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:437).
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Pamalandungi ang mosunod nga pangutana: Ngano kaha nga ang pipila sa mga
sakop sa kaugalingong pamilya ni Jesus wala pa motuo diha Kaniya, bisan tuod sila
nahibalo sa Iyang mga pagtulun-an ug mga milagro?

Human nagtimaan nga sa panahon sa mga panghitabo nga narekord sa Juan 7, ang mga
kaigsoonan ni Jesus wala pa “midawat kaniya isip ang Mesiyas,” si Elder McConkie mipasabut:
“Hinoon, silang tanan, makita nga nakabig wala madugay (Mga Buhat 1:14); usa kanila, giila ni
Pablo nga si ‘Santiago nga igsoon sa Ginoo’ (Gal. 1:19), nangalagad diha sa pagka-apostol; ug
ang laing usa, si Judas, kinsa nagtawag sa iyang kaugalingon, ‘si Judas, ang … igsoon ni
Santiago’ (Judas 1), mao ang naghimo sa sulat ni Judas” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:437).

Ang Juan 7 nagrekord sa mga panghitabo panahon sa Fiesta sa mga Payag diha sa
Jerusalem (tan-awa sa Juan 7:2). Panahon niini nga fiesta, “gihunahuna sa [mga
Judeo] nga maoy labing mahinungdanon ug makalipay sa tanan” (Bible Dictionary
sa LDS English version sa Biblia, “Feasts”), daghang mga Judeo ang mibiyahe
ngadto sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa mga panalangin sa Dios diha sa mga
anak sa Israel samtang mipuyo sila didto sa kamingawan human sa ilang
kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto (tan-awa sa Levitico 23:39–43). Sila
usab misaulog ug mihatag og pasalamat alang sa tinuig nga pag-ani sa mga bunga
ug mga lugas (tan-awa sa Exodo 23:16). Kini nga fiesta milungtad og walo
ka adlaw.

Timan-i diha sa Juan 7:3–4 nga gusto sa mga igsoon ni Jesus nga moadto Siya sa
Fiesta sa mga Payag sa Jerusalem, daw nag-ingon nga kon Siya gayud mao ang
Mesiyas, Siya kinahanglang moadto sa Jerusalem ug mopadayag niini ngadto sa
tanan nga mga katawhan didto.

Sumala sa narekord sa Juan 7:6–10, si Jesus mihukom sa paglangay sa pag-adto sa
fiesta, apan giawhag Niya ang Iyang mga kaigsoonan nga moadto. Pipila ka adlaw
human nagsugod ang fiesta, sekreto Siya nga miabut—nasayud nga ang pipila sa
mga lider nga Judeo sa Jerusalem gusto nga mopatay kaniya, apan ang Iyang
panahon nga mamatay wala pa moabut.

Basaha ang Juan 7:11–13, nga mangita kon unsay gipanulti sa mga tawo sa
Jerusalem mahitungod kang Jesus.

Sama sa panahon ni Jesus, adunay lain-laing mga opinyon kabahin ni Jesukristo sa
atong panahon. Pipila sa mga tawo nasayud ug nagpamatuod nga Siya mao ang
Anak sa Dios ug ang Manluluwas sa tanang katawhan. Ang uban nagtuo nga Siya
usa ka talagsaong magtutudlo o propeta. Hinoon, ang ubang mga tawo
nagsalikway sa kabalaan ni Jesukristo ug sa katinuod sa Iyang mga pagtulun-an o
nahadlok sa pagsunod Kaniya sa dayag nga paagi. Samtang magpadayon ka sa
pagtuon sa Juan 7, pangitaa kon sa unsang paagi makahibalo ka nga si Jesukristo
mao ang imong Manluluwas ug nga ang Iyang mga pagtulun-an tinuod.
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Juan 7:14–36
Si Jesukristo nagtudlo sa mga Judeo didto sa templo
Ang templo mao ang sentro sa mga pagsaulog nga nahitabo atol sa Fiesta sa mga
Payag. Basaha ang Juan 7:14–15, nga mangita kon unsay gibuhat ni Jesus didto.
Ikonsiderar ang pagmarka sa imong mga kasulatan sa reaksyon sa mga tawo.

Ang mga Judeo natingala nga si Jesus makatudlo og ingon ka lawom ug
kamaalamon bisan walay “mga letra,” o gibansay sa mga rabi nga Judeo o
nakatambong sa ilang eskwelahan. Basaha ang Juan 7:16–18, nga mangita kon
unsay gisulti ni Jesus nga mahimong buhaton sa mga tawo aron masayud kon ang
Iyang doktrina, o mga pagtulun-an, tinuod ba. Ikonsiderar sa pag-highlight kon
kinsa ang mihatag ni Jesus sa doktrina nga Iyang gitudlo.

1. Tubaga ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Unsaon sa usa ka tawo pagkahibalo nga ang doktrina ni Jesukristo
tinud-anay nga gikan sa Dios?

b. Gikan sa mga pagtulun-an sa Ginoo diha sa templo, atong nakat-unan nga
kon kita mobuhat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan, niana kita
makadawat og pagpamatuod sa Iyang doktrina. Ipasabut ngano sa
inyong hunahuna kini nga baruganan tinuod.

Gamita ang Unsay Imong Nakat-unan
Human nimo maila ang mga doktrina ug baruganan sa ebanghelyo, ikaw andam na sa paglihok
ug sa pagbuhat sumala niini. Samtang imong buhaton ang unsay imong nakat-unan, imong
mabati ang Espiritu Santo nga mopanghimatuod sa imong mga buhat. Aron sa pagtabang
kanimo sa paggamit sa mga baruganan nga imong nakat-unan, pangutana og sama sa
mosunod: Unsay gusto sa Ginoo nga akong buhaton uban niini nga kahibalo? Unsa nga
espirituhanong mga impresyon ang akong nadawat aron sa pagtabang kanako nga molambo?
Unsa nga kalainan ang mahimo niini nga baruganan sa akong kinabuhi? Unsa man ang akong
sugdan o hunongan sa pagbuhat karon aron magpuyo sumala niini nga kamatuoran?

Si Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan miingon: “Kita
makaangkon og usa ka pagpamatuod sa mga baruganan sa ebanghelyo pinaagi
sa masulundong pagpaningkamot sa pagsunod niini. Ang Manluluwas miingon,
‘Kon tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan, iyang
mahibaloan ang akong gitudlo’ [John 7:17]. Usa ka pagpamatuod sa kaepektibo
sa pag-ampo moabut pinaagi sa mapainubsanon ug sinsero nga pag-ampo. Usa

ka pagpamatuod sa ikapulo moabut pinaagi sa pagbayad sa ikapulo” (“Lord, I Believe; Help
Thou Mine Unbelief,” Ensign o Liahona, Nob. 2003, 22).

Unsa ang gitudlo ni Presidente Faust nga angay natong buhaton aron makaangkon
og usa ka pagpamatuod sa mga baruganan sa ebanghelyo? ____________________

Hinumdumi nga ang pipila sa mga kaigsoonan ni Jesus wala pa motuo nga Siya
mao ang gisaad nga Mesiyas, apan sa wala madugay sila nakaangkon og
pagpamatuod ug nakabig. Sa unsang paagi kaha ang baruganan sa itaas
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nakatabang niadto nga mga sakop sa pamilya nga makaangkon og pagpamatuod
kabahin ni Jesukristo ug sa Iyang mga pagtulun-an?

Human mokutlo sa Juan 7:17, si Sister Bonnie L. Oscarson, kinatibuk-ang
presidente sa Young Women, mitudlo: “Usahay bali ang atong buhaton. Sama
pananglit, atong gamiton kini nga paagi: Malipay kong nagsunod sa balaod sa
ikapulo, apan kinahanglan ko unang mahibaloan nga kini tinuod. Tingali
mag-ampo kita aron makaangkon og pagpamatuod sa balaod sa ikapulo ug
nanghinaut nga ang Ginoo mopanalangin kanato niana nga pagpamatuod sa dili

pa gayud kita makasulat diha sa resibo sa ikapulo. Kini dili gayud mosalir. Ang Ginoo nagpaabut
nga kita mopakita og hugot nga pagtuo. Kinahanglan kanunay kitang mobayad og hingpit ug
tinud-anay nga ikapulo aron makaangkon og pagpamatuod sa ikapulo. Kining sama nga
sumbanan magamit ngadto sa tanang mga baruganan sa ebanghelyo, mabalaod man sa kaputli,
sa baruganan sa hustong pagsinina, sa Pulong sa Kaalam, o sa balaod sa puasa” (“Magpakabig
Kamo,” Ensign o Liahona, Nob. 2013, 77).

Alang sa matag usa o sa duha sa mosunod nga mga assignment, kon ang imong
gibati nga isulat pribado kaayo, mahimo nimong isulat ang imong tubag sa imong
personal nga journal o sa laing piraso nga papel ug isulat sa imong scripture study
journal nga imong nakompleto ang assignment.

2. Kompletuha ang mosunod nga pamahayag diha sa imong scripture
study journal pinaagi sa pagsulat kabahin sa usa ka sugo sa

ebanghelyo o baruganan nga imong nasayran nga tinuod pinaagi sa imong mga
paningkamot sa pagsunod niini: Nasayud ko ____________________ tinuod
tungod kay sa akong pagsunod niini ako ____________________. Ikonsiderar ang
pagpakigbahin sa unsay imong gisulat sa usa ka tawo kinsa sa imong hunahuna
molambo pinaagi sa pagpaminaw sa imong pagpamatuod.

3. Sa imong scripture study journal, pagsulat og usa ka kamatuoran sa
ebanghelyo, kasugoan, o pagtulun-an nga gusto nimo nga

makadawat og mas lig-on nga pagpamatuod. Dayon isulat ang unsay imong
buhaton aron makadawat og mas dako nga pagpamatuod niana nga
kamatuoran, kasugoan, o pagtulun-an pinaagi sa paggamit sa baruganan nga
imong nakat-unan sa Juan 7:17.

Ang Juan 7:19–36 nagpasabut nga si Jesus mibadlong sa mga lider nga Judeo
tungod sa pagsalikway sa Iyang mga pagtulun-an ug mga milagro ug sa
pagtinguha sa pagpatay Kaniya. Kini nga mga bersikulo nagsaysay usab nga
daghang mga tawo ang naghunahuna kon Siya mao ba ang Mesiyas ug nga ang
mga sacerdote nga punoan ug ang mga Pariseo mipadala og mga opisyal aron sa
pagdakop Kaniya.

Juan 7:37–53
Si Jesus nagtudlo kabahin sa gasa sa Espiritu Santo
Hunahunaa ang usa ka higayon dihang giuhaw ka. Hunahunaa nga nagkupot ka
og kopa nga walay sulod. Makatagbaw ba sa imong kauhaw ang kopa nga walay
sulod? Unsa pay imong gikinahanglan?
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Pahuway og kadali ug pag-inom og tubig. Samtang imo kining buhaton,
hunahunaa kon unsa ka importante ang tubig diha sa imong kinabuhi. Mahimo ka
nga mohalad og pag-ampo sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan sa paghatag
og tubig alang kanimo ug sa imong pamilya.

Ang yuta sa Israel walay dako nga suplay sa preskong tubig aron matubag ang mga
panginahanglan sa katawhan. Masustineran lamang ang kinabuhi pinaagi sa ulan
nga modugang sa ilang mga suplay sa tubig. Si Elder Bruce R. McConkie mipasabut
kon sa unsang paagi nga ang tubig kabahin sa “usa sa labing ligdong ug
mahinuklugong mga higayon sa pagsimba sa mga Judeo” atol sa pagsaulog nga
nagahitabo:

“Sa matag usa sa walo ka mga adlaw sa fiesta sa mga Payag, … naandan na,
alang sa pari isip kabahin sa tulumanon sa templo, sa pagkuha og tubig gamit
ang bulawan nga mga sudlanan [mga pitcher] gikan sa sapa sa Siloe, diin
midagayday ubos sa templo, ug ibu-bu kini diha sa altar. Dayon ang mga pulong
ni Isaias gikanta: ‘Uban ang kalipay kamo managtimba og tubig gikan sa mga
atabay sa kaluwasan.’ (Isa. 12:3.) Ug niini gayud nga higayon sa

pinakarelihiyusong bahin nga si Jesus mitunga ug mihalad og ilimnon nga buhing tubig nga
makatagbaw sa labing lawom nga espirituhanong kahidlaw sa uhaw nga kalag”(Doctrinal New
Testament Commentary, 1:446).

Basaha ang Juan 7:37–39, nga mangita kon unsay gitanyag sa Manluluwas ngadto
sa katawhan.

Ang Joseph Smith Translation sa Juan 7:39 nagpahayag nga “ang Espiritu Santo
gisaad ngadto niadtong nagatuo, human nga si Jesus mahimaya” (Joseph Smith
Translation, Juan 7:39 italics gidugang).

Ang mga pulong nga “gikan sa iyang kasingkasing” (Juan 7:38) nagsugyot nga ang
buhi nga tubig maanaa sa sulod ug modagayday gikan sa tumutuo, kay sa gikan sa
usa ka tinubdan sa gawas. Ikonsiderar ang pagmarka sa Juan 7:39 kon unsay
girepresentaran sa buhi nga tubig.

Ang Bible Dictionary nagpasabut nga “tungod sa mga rason nga wala kaayo napasabut sa mga
kasulatan, ang Espiritu Santo wala maglihok sa kahingpitan diha sa mga Judeo sa mga katuigan
sa mortal nga pagpakabuhi ni Jesus (Juan 7:39; 16:7). Ang mga pamahayag nga ang Espiritu
Santo wala moabut hangtud pagkahuman nga nabanhaw si Jesus siguradong piho nga
nagpasabut niana lamang nga dispensasyon, tungod kay klaro kaayo nga ang Espiritu Santo
naglihok diha sa nag-unang mga dispensasyon. Dugang pa, kini may kalabutan lamang sa gasa
sa Espiritu Santo nga wala nianang panahona, tungod kay ang gahum sa Espiritu Santo naglihok
sa panahon sa mga pagpangalagad ni Juan Bautista ug ni Jesus; kay kon dili man walay usa nga
nakadawat og pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gitudlo niining mga tawhana (Mat.
16:16–17; tan-awa usab sa 1 Cor. 12:3)” (Bible Dictionary, “Holy Ghost”).

Basi sa mga pagtulun-an sa Manluluwas diha sa Juan 7:37–39, atong nakat-unan
nga kon kita moduol kang Jesukristo ug motuo Kaniya, kita mapuno sa
Espiritu Santo. Kadtong napuno sa Espiritu Santo makaimpluwensya sa uban
alang sa kaayohan.
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4. Sa imong scripture study journal, paghulagway og usa ka higayon
nga ikaw naimpluwensyahan (o napuno) sa Espiritu Santo ug, isip

resulta, nakaimpluwensya og laing tawo alang sa kaayohan.

Diha sa Juan 7:40–53 atong mabasa nga ang mga Pariseo nagtinguha pag-usab sa
pagpadakop kang Jesus. Ang mga opisyal kinsa gipadala aron sa pagdakop Kaniya
nakadungog ni Jesus nga nagsangyaw. Sila namalik nga wala modakop Kaniya ug
misulti sa mga Pariseo nga wala pa sila makadungog ni bisan kinsa nga
nagsangyaw sama sa Manluluwas, nga nakapasuko sa mga Pariseo. Si Nicodemo,
ang Pariseo kinsa miadto sa Manluluwas sa kagabhion (tan-awa sa Juan 3:1–2),
mipahinumdom sa iyang kauban nga mga Pariseo ug sa mga sacerdote nga punoan
nga ang ilang kaugalingon nga mga balaod dili motugot sa usa ka indibidwal nga
masilutan hangtud siya mahatagan og kahigayunan nga mapaminaw.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 7 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 14: DAY 2

Juan 8
Pasiuna
Samtang ang Manluluwas didto sa Jerusalem alang sa Fiesta sa mga Payag, pipila
ka mga escriba ug mga Pariseo midala ngadto Kaniya og usa ka babaye nga
nakasala sa pagpanapaw ug nangutana kon angayan ba siya nga batuon, sumala sa
balaod ni Moises. Iyang gilibug ang mga tig-akusar ug nagpakitag kalooy ngadto sa
babaye. Si Jesus mipahayag usab nga ang Amahan nagsaksi mahitungod Kaniya,
ug Siya mitudlo kabahin sa kagawasan gikan sa sala. Dihang Si Jesukristo
mipahayag nga Siya mao ang halangdong Jehova, ang mga Pariseo misulay sa
pagbato Kaniya.

Juan 8:1–11
Usa ka babaye nga nasakpan nga nanapaw gidala ngadto sa Manluluwas
Ang mga escriba ug Pariseo gusto nga dauton si Jesus atubangan sa katawhan ug
makaestablisar og rason nga maakusahan Siya tungod kay gusto nila nga dakpon
Siya ug silutan Siya sa kamatayon (tan-awa sa Juan 7:1, 32).

Basaha ang Juan 8:2–5, nga mangita kon unsa ang gibuhat sa mga escriba ug mga
Pariseo samtang si Jesus nagtudlo didto sa templo sa Jerusalem.

Sumala sa Juan 8:6, nganong gidala man sa mga escriba ug mga Pariseo ang
mananapaw nga babaye ngadto ni Jesus?

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut kon sa unsang paagi unta ang mga escriba ug mga Pariseo makagamit
niini nga hitabo isip usa ka rason sa pag-akusar ni Jesus:

“Sa panahon ni Jesus … wala na gibuhat ang pagpahamtang og silot sa
kamatayon sa pagpanapaw. Sa pagkatinuod, walay silot sa kamatayon nga
mapahamtang kon walay pagtugot sa mga kadagkoan sa Romano, ug sa kaso sa
pagpanapaw ang balaod sa Roma dili mopahamtang og silot nga kamatayon.

“Sa pagdala niining mananapaw ngadto kang Jesus, ang mga escriba ug mga
Pariseo nagpahimutang niini nga lit-ag alang sa Agalon: (1) kon siya miuyon ni

Moises nga kinahanglan batuon ang babaye, iyahang (a) mapukaw ang kasuko sa kinatibuk-an
sa katawhan pinaagi sa daw pagsuporta sa pagpahibalik sa silot nga walay popular nga suporta,
ug (b) mosukwahi [mobatok] sa sibil nga balaod pinaagi sa pagpabuhat sa unsay gidili sa Roma.
(2) kon siya dili mouyon ni Moises ug moawhag og bisan unsa nga ubos ra sa kamatayon pinaagi
sa pagbato, maakusahan siya nga nagtuis sa balaod, ug nga nagpasiugda sa dili pagtahud ug sa
pagbiya sa gibalaan nga mga binuhatan sa nangagi” (Doctrinal New Testament Commentary, 3
vols. [1965–73], 1:450–51).

Imbis nga motubag kanila, ang Manluluwas “mitikubo ug nagsulat sa yuta pinaagi
sa iyang tudlo” (Juan 8:6).
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Basaha ang Juan 8:7–8, nga mangita
kon unsay gitubag sa Manluluwas
ngadto sa mga escriba ug mga Pariseo.

Unsa kaha ang gihunahuna o gibati sa
mga escriba ug mga Pariseo sa dihang
ilang nadungog ang tubag ni Jesus?
____________________

Human madungog ang tubag sa
Manluluwas, kadtong mga nag-akusar
sa babaye mibati nga nakasala ug
mibiya nga wala mosilot sa babaye
(tan-awa sa Juan 8:9).

Unsa kaha ang mga pagbati niini nga
babaye samtang ang iyang sala
gipahibalo ngadto ni Jesus ug sa
dakong pundok sa katawhan? Basaha
ang Juan 8:10–11, nga mangita kon
unsay gisulti sa Manluluwas ngadto sa babaye human namiya ang tanan.

Ang Joseph Smith Translation sa Juan 8:11 nagdugang sa mosunod: “Ug ang
babaye midayeg sa Dios gikan niana nga takna, ug mituo sa iyang ngalan” (Joseph
Smith Translation, Juan 8:11 ).

Ang Manluluwas wala mobaliwala sa sala niini nga babaye apan mimando kaniya
sa “[pag]lakaw, ug ayaw na pagpakasala” (Juan 8:11). Gikan sa bersikulo 11 atong
nakat-unan ang mosunod nga kamatuoran: Ang Manluluwas nagpakita kanato
og kalooy pinaagi sa paghatag kanato og mga oportunidad sa paghinulsol.
Hunahunaa kon sa unsang paagi kini nga istorya makapalambo sa imong pagsalig
nga si Jesukristo maloloy-on ug mabination ug gusto nga mopasaylo niadtong
tinud-anay nga naghinulsol.

Juan 8:12–30
Si Jesus nagtudlo nga ang Iyang Amahan naghatag og pagsaksi kabahin Niya
Paghunahuna og nindot nga butang. Dayon piyunga ang imong mga mata ug, sa
laing piraso nga papel, sulayi sa pagdrowing og simple nga hulagway niana nga
butang nga dili motan-aw.

Sa unsang paagi nga ang imong gi-drawing ikakumparar sa unsay imong
gihunahuna?

Gawas sa pagdrowing, unsa pa ang ubang mga butang nga mas maayo nimong
mahimo kon imong makita ang unsay imong gibuhat?

Panahon sa Fiesta sa mga Payag, upat ka dagkong bulawan nga mga kandelabra
(gitawag usab nga mga menorah o kandela-an) mihatag og kahayag sa nataran sa
templo panahon sa mga sayaw ug ubang kalingawan nga gihimo hangtud sa
lawum nga kagabhion o sayong kabuntagon. Kining bulawan nga mga kandelabra
wala lamang mohatag og kahayag alang sa mga pagsaulog, apan kini nagsimbolo
nga ang Israel maoy usa ka kahayag ngadto niadtong naglakaw diha sa kangitngit.
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Dagkong mga menorah naghatag og
kahayag sa mga korte sa templo panahon sa
Fiesta sa mga Payag.

Basaha ang Juan 8:12, nga mangita kon unsay gideklarar ni Jesus kabahin sa iyang
Kaugalingon samtang Siya mitudlo diha sa templo duol sa gibarugan sa mga
kandelabra. Ikonsiderar ang pagmarka sa unsay imong nakit-an.

Atong nakat-unan gikan niini nga bersikulo nga si Jesukristo mao ang Kahayag
sa Kalibutan.

Kompletuha ang mosunod nga
baruganan gikan sa unsay atong
makat-unan gikan sa pagtulun-an sa
Manluluwas diha sa Juan 8:12: Kon
kita mosunod sa Manluluwas, kita
____________________

1. Tubaga ang mosunod
nga pangutana diha sa

imong scripture study journal: Sa
unsang paagi nga imong gibati ang
Manluluwas nga nagtabang kanimo
nga makalikay sa paglakaw diha sa
espirituhanong kangitngit?

Pipila ka mga panagna sa Daang Tugon
nagpasabut nga ang Mesiyas
mahimong usa ka kahayag ngadto sa
tanang kanasuran (tan-awa, pananglit,
sa Isaias 49:6; 60:1–3). Busa, sa
pagpahayag sa iyang Kaugalingon nga
mao ang Kahayag sa Kalibutan, si Jesus
nagproklamar nga Siya mao ang
Mesiyas.

Ang mga Pariseo misaway ni Jesus tungod sa pagpamatuod alang sa Iyang
Kaugalingon (tan-awa sa Juan 8:13). Si Jesus mideklarar nga Siya ug ang Iyang
Amahan nagsaksi nga ang Manluluwas mao ang Anak sa Dios (tan-awa sa Juan
8:14–18).

Basaha ang Juan 8:19, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus mahitungod sa
nahibaloan sa mga Pariseo kabahin sa Langitnong Amahan.

Basi sa bersikulo 19, kita makat-on sa mosunod nga baruganan: Samtang kita
nagkat-on kabahin ni Jesukristo, kita makaila sa Amahan.

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
kon sa unsang paagi kita mahimong masayud kabahin sa atong Langitnong
Amahan samtang kita nagkat-on mahitungod sa Iyang Anak, Si Jesukristo:
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“Sa tanang gisulti ug gibuhat ni Jesus, lakip na ug ilabi na gayud sa Iyang
maulaong pag-antus ug sakripisyo, Siya nagpakita kanato kon kinsa ug unsa
gayud ang Dios nga atong Mahangturong Amahan, unsa ka hingpit ang Iyang
pagkamaunongon ngadto sa Iyang mga anak sa tanang panahon ug kanasuran.
Sa pulong ug sa buhat si Jesus nagtinguha sa pagpadayag ug sa paghimong
personal ngari kanato sa tinuod nga kinaiya sa Iyang Amahan, ang atong

Amahan sa Langit. …

“Mao nga ang pagpakaon sa gigutom, pag-ayo sa masakiton, pagbadlong sa
pagpakaaron-ingnon, paghangyo sa hugot nga pagtuo—kini mao si Kristo nga nagpakita kanato
sa paagi sa Amahan, Siya kinsa ‘maloloy-on ug mabination, dugay nga masuko, mainantuson ug
puno sa pagkamaayo’ [Lectures on Faith (1985), 42]” (“The Grandeur of God,” Ensign o Liahona,
Nob. 2003, 70, 72).

Diha sa Juan 8:21–30 atong mabasa nga ang Manluluwas mipasidaan sa mga
Pariseo nga kon sila dili motuo Kaniya, sila mamatay diha sa ilang mga sala. Siya
mitudlo usab nga Siya walay gibuhat sa iyang Kaugalingon pagbuot; Siya nagbuhat
lamang sa unsay gitudlo sa Amahan nga Iyang buhaton.

Juan 8:31–36
Si Jesus nagtudlo mahitungod sa kagawasan gikan sa sala
Nakasulay ka na ba nga napugngan ang imong panglihok, sama sa gihigtan ka o
dili makagawas sa gamay nga lugar? Unsay imong gibati niana? Samtang magtuon
ka niini nga tipik sa leksyon, pangitaa kon unsa ang moresulta ngadto sa
espirituhanon nga pagpugong ug unsa ang moresulta ngadto sa espirituhanong
kagawasan.

Basaha ang Juan 8:31–32, nga mangita kon unsay gisulti sa Manluluwas nga
kinahanglan natong buhaton aron mahimong gawasnon. Dayon, basi sa unsay
imong nakat-unan, sulati ang matag blangko diha sa mosunod nga diagram:

Si Elder Bruce R. McConkie milista og pipila sa mga kagawasan nga atong
matagamtam kon kita magpadayon diha sa pulong ni Kristo, mamahimong Iyang
mga disipulo, ug masayud sa kamatuoran: “Gawasnon gikan sa makalaglag nga
gahum 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, 1:456–57).
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Basaha ang Juan 8:33, nga mangita sa unsay gituohan sa mga Judeo nga nakahimo
kanila nga gawasnon.

Ang mga Judeo nasayop sa pagtuo nga ang pagkahimo lamang nga mga kaliwat ni
Abraham ug manununod sa pakigsaad ni Abraham ang mohimo kanila nga
gawasnon sa espirituhanong paagi. Basaha ang Juan 8:34–36, nga mangita kon
unsay gisulti ni Jesus nga kinahanglan nga mahimong gawasnon niini ang
mga tawo.

Gikan niini nga mga bersikulo atong nakat-unan nga kon kita makasala ug dili
maghinulsol, niana kita mahimo nga mga ulipon sa sala. Unsa kaha ang
gipasabut nga mahimong “ulipon sa sala” (Juan 8:34)? The word translated as
servant here may also be translated as slave.

Tun-i ang mosunod nga diagram:

Pipila ka mga tawo karon ang naglibug, nagtuo nga ang pagsunod sa mga pulong
ni Kristo nagpugong kanila, samtang ang pagpuyo sa kalibutanong estilo sa
kinabuhi naghimo kanila nga gawasnon. Si Elder D. Todd Christofferson sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo nga ang bali niini maoy tinuod:

“Ang pagnunot sa mga tintasyon [ni Satanas] mopadulong ngadto sa
nagkadiyutay nga nagkadiyutay nga kapilian hangtud nga wala nay mahabilin ug
ngadto sa mga pagka-adik nga wala kitay gahum sa pagbuntog. …

“… Ang kalibutan … [nagkonsiderar] sa pagkamasulundon sa mga balaod ug
ordinansa sa Dios isip ‘pagkaulipon’ (Alma 30:24, 27). Sa unsang paagi ang
pagkamasulundon ug kamatuoran makahimo kanato nga gawasnon? Sayon

kitang makahunahuna og pipila ka praktikal nga paagi diin ang kamatuoran naghatag kanato sa
abilidad sa pagbuhat og mga butang nga dili unta nato mahimo o sa paglikay sa mga kalisdanan
nga ato untang masagubang. …

“… Aduna bay nagduhaduha nga, isip resulta sa paghupot sa tanang kahayag ug kamatuoran,
ang Dios adunay hingpit nga kagawasan nga mamahimo ug magbuhat?
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“Sa samang paagi, samtang nagtubo ang atong pagsabut sa doktrina ug mga baruganan sa
ebanghelyo, ang atong kabubut-on mapalapdan. Una, mas daghan na kita og kapilian ug mas
daghan og makab-ut ug makadawat og mas daghang panalangin tungod kay mas daghan kita
og balaod nga masunod. Paghunahuna og hagdanan—ang matag bag-ong balaod o sugo nga
atong makat-unan sama sa usa ka ang-ang sa hagdanan nga nagtugot kanato nga mosaka og
mas taas pa. Ikaduha, uban sa dugang panabut kita makahimo og mas maalamon nga mga
pagpili tungod kay kita mas klarong nakakita dili lamang sa mga alternatibo apan usab sa ilang
potensyal nga mga sangputanan” (“Moral Agency,” Ensign, Hunyo 2009, 49–51).

2. Siksika ang Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan nga booklet alang sa
mga ehemplo kon sa unsang paagi ang pagsunod sa mga sugo ug

mga sumbanan mosangput sa kagawasan ug sa unsang paagi ang
pagkamasinupakon mosangput sa pagkaulipon. Pagpili og usa ka sumbanan
gikan sa booklet, ug diha sa imong scripture study journal, kopyaha ug sulati
ang mosunod nga tsart:

Sumbanan gikan sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan:

Sa unsang paagi nga ang pagsunod niini nga
sumbanan makahatag og kagawasan?

Sa unsang paagi nga ang dili pagsunod niini
nga sumbanan moresulta sa pagkaulipon?

3. Unsa nga mga kagawasan nga gisaad sa Alang sa Kalig-on sa
Kabatan-onan ang personal nimo nga isip resulta sa pagsunod sa

mga sugo ug mga sumbanan? Sa imong scripture study journal, pagrekord og
dili mominus usa ka piho nga paagi nga ikaw magtinguha nga mahimong
gawasnon pinaagi sa pagpuyo sumala sa mga pagtulun-an sa Manluluwas.

Juan 8:37–59
Si Jesus nagpamatuod sa Iyang kabalaan
Paghunahuna og tawo nga imong nailhan nga susama kaayo sa iyang amahan.
Paghunahuna og tawo nga lahi ra kaayo sa iyang amahan.

Ang Juan 8:37–50 nagrekord nga si Jesukristo misulti sa mga dili matuohon nga
mga Judeo nga samtang Siya namulong sa mga pulong sa Iyang Amahan, sila
mihimo sa buhat sa ilang amahan. Agig pagdepensa, ang mga Judeo nangangkon
nga ang ilang amahan mao si Abraham. Dayon ang Manluluwas mitudlo nga
kadtong mga anak ni Abraham “magabuhat unta sa gibuhat ni Abraham” (Juan
8:39) ug dili magtinguha sa pagpatay sa tawo nga nagtudlo sa kamatuoran. Si Jesus
misulti niini nga mga Judeo (ang mga Pariseo) nga ang ilang amahan mao ang
yawa. Siya mipasabut nga kadtong modawat sa pulong sa Dios iya sa Dios.
Nangasuko, ang mga Judeo namasangil nga si Jesus usa ka Samarianhon (kinsa
gituohan sa mga Judeo nga maoy pinakaubos sa tanang katawhan) ug nasudlan
sa yawa.

Basaha ang Juan 8:51–53, nga mangita kon unsa dayon ang gipangutana niini nga
mga Judeo ngadto sa Manluluwas.
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Timan-i nga ang termino nga “Ako mao” sa Juan 8:58 susama sa ngalan nga
gigamit sa Dios alang sa Iyang Kaugalingon sa kapanahonan sa Daang
Tugon—“AKO MAO”. (tan-awa sa Exodo 3:14). Ang “AKO MAO” nagpasabut ni
Jehovah. Ang Septuagint mao ang hubad sa Gresyanhon sa Daang Tugon.

Importante ang termino nga “AKO MAO” tungod kay kini nagpaila ni Jehova, ang
ngalan nga maoy nailhan sa mga Judeo sa Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob sa mga
panahon sa Daang tugon. Pinaagi sa pagtawag sa Iyang Kaugalingon nga“Ako
mao,” gideklarar ni Jesus nga Siya mao ang Dios sa Daang Tugon. Mahimo nimong
isulat ang mosunod nga doktrina diha sa margin sa imong mga kasulatan tupad sa
Juan 8:58: Si Jesukristo mao si Jehova, ang Dios sa Daang Tugon.

Ngano kaha nga importante alang kanato nga makahibalo nga si Jesukristo mao si
Jehova, ang Dios sa Daang Tugon? ____________________

Basaha ang Juan 8:59, nga mangita kon unsay reaksyon niini nga mga Judeo sa
deklarasyon sa Manluluwas nga Siya mao si Jehova.

Ang mga Judeo mipunit og mga bato uban sa tinguha sa pagpatay kang Jesus,
nagtuo nga Siya nakasala og pagpasipala pinaagi sa pagpaila sa iyang Kaugalingon
isip Jehova.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 8 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

Tubag sa diagram basi sa Juan 8:31–32: Kon magpadayon kita diha sa pulong ni Jesukristo,
nan kita mahimo Niyang mga disipulo ug mahibalo sa kamatuoran, nga makahimo
kanato nga gawasnon.
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UNIT 14: DAY 3

Juan 9
Pasiuna
Si Jesus miayo sa tawo kinsa gipakatawo nga buta. Ang mga Pariseo nangutana
niining tawhana ug misalikway kaniya gikan sa sinagoga tungod kay midumili siya
sa pagpanghimaraut ni Jesus isip usa ka makasasala tungod sa pagpangayo sa
adlaw nga Igpapahulay. Gipangita sa Manluluwas ang tawo ug gipangutana unsay
iyang gituohan, ug ang tawo misimba kang Jesus isip Anak sa Dios.

Juan 9:1–7
Si Jesus nag-ayo sa tawo kinsa natawo nga buta
Ilha ang pipila ka mga ehemplo sa kalisdanan nga nasinati sa mga tawo sa imong
palibut o nasinati sa mga tawo nga imong makita sa inyong lokal nga mga balita:
____________________

Pipila sa mga tawo natingala nganong ang Dios nagtugot sa kalisdanan nga
moapekto og maayo sa ilang mga kinabuhi. Samtang magtuon ka sa Juan 9:1–5,
pangita og usa ka kamatuoran nga makatabang kanato nga mas makasabut sa usa
ka rason nganong ang Dios nagtugot sa kalisdanan nga makaapekto sa atong
kinabuhi.

Samtang si Jesus didto sa Jerusalem, Siya nakasugat og tawo nga nakasinati og
kalisdanan sukad sa pagkatawo. Basaha ang Juan 9:1-2, nga mangita sa kalisdanan
nga gisagubang niining tawhana.

Unsay gipangutana sa mga disipulo kabahin sa hinungdan sa kalisdanan niining
tawhana?

Daghang mga tawo sa kapanahunan sa Manluluwas mituo nga ang mga
kalisdanan nga giatubang sa mga tawo resulta sa mga sala nga nabuhat nila o sa
ilang mga ginikanan. Sa inyong hunahuna tinuod ba kini nga pagtuo? Ngano o
nganong dili man?

Basaha ang Juan 9:3–5, nga mangita sa mga pagtulun-an sa Manluluwas ngadto sa
Iyang mga disipulo kabahin sa pagkabuta niining tawhana.

Unsa kahay gipasabut sa “aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya”?
(Juan 9:3).

Gikan sa mga pagtulun-an sa Manluluwas niini nga mga bersikulo, atong
nakat-unan nga ang Dios makagamit sa atong mga kalisdanan aron ipakita
ang Iyang mga buhat ug gahum. Sa laing pagkasulti, samtang adunay daghang
mga hinungdan sa kalisdanan sa atong kinabuhi, ang Dios makagamit sa atong
mga hagit aron sa pagtabang nga matuman ang Iyang matarung nga mga
katuyoan.

Aron mas masabtan kini nga kamatuoran, basaha ang mosunod nga pamahayag ni
Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:
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“Kita gipadala dinhi aron masulayan. Kinahanglan nga adunay katugbang ang
tanang butang. Gituyo nga kita makakat-on ug molambo pinaagi niana nga mga
katugbang, pinaagi sa pag-atubang sa atong mga hagit, ug pinaagi sa pagtudlo
sa uban sa pagbuhat sa ingon. … Ang Ginoo dili lamang mopahinungod sa
atong kasakit alang sa atong kaayohan, apan Siya mogamit niini sa
pagpanalangin sa kinabuhi sa daghan pa nga mga tawo.

“Si Jesus mitudlo niini nga leksyon sa dihang Siya ug ang Iyang mga disipulo nakasugat og usa
ka tawo nga gipakatawo nga buta. [Si Elder Oaks dayon mikutlo sa Juan 9:2–3.]

“Kon kita motan-aw sa kinabuhi gamit ang espirituhanon nga panglantaw, makakita kita og
daghang mga ehemplo sa mga buhat sa Dios nga napalambo pinaagi sa mga kalisdanan sa
Iyang mga anak. …

“Kon atong masabtan kininga baruganan, nga ang Dios mitanyag kanato og mga oportunidad
nga mapanalanginan ug mopanalangin kanato pinaagi sa atong kaugalingong mga kalisdanan
ug sa mga kalisdanan sa uban, kita makasabut nganong mibalik-balik Siya sa pagsugo kanato sa
‘pagpasalamat sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan nga mga butang’ (D&P 59:7)” (“Give Thanks
in All Things,” Ensign o Liahona, Mayo 2003, 97–98).

Paghunahuna og kalisdanan nga imong nasinati o kasamtangan nga giatubang.
Samtang magpadayon ka sa pagtuon sa Juan 9, pamalandong og mga pamaagi diin
ang Dios makapakita sa Iyang mga buhat ug gahum pinaagi kanimo tungod niana
nga kalisdanan.

Basaha ang Juan 9:6–7, nga mangita sa paagi diin ang Dios mipakita sa Iyang mga
buhat ug gahum pinaagi sa kasinatian sa buta nga tawo.

Unsay imong mahunahuna nga sama sa unsa alang niini nga tawo nga makakita sa
unang higayon?

Juan 9:8–41
Ang Manluluwas nangita sa tawo nga Iyang giayo human ang mga Pariseo
misalikway sa tawo
Sama sa narekord diha sa Juan 9:8–15, human naayo ang buta nga tawo, pipila ka
mga tawo nakiglalis kon siya ba gayud ang tawo nga gipakatawo nga buta. Ang
uban naglibug kon sa unsang paagi siya naayo, ug siya gidala nila ngadto sa mga
Pariseo, kinsa misugod sa pagpangutana kaniya.

Siksika ang Juan 9:14 alang sa adlaw diin giayo sa Manluluwas ang buta nga tawo.

Unsa kaha ang reaksyon sa mga Pariseo ngadto sa pag-ayo ni Jesus sa tawo sa
adlaw nga Igpapahulay?

Basaha ang Juan 9:16, nga mangita kon unsay pangagpas sa mga Pariseo kabahin
ni Jesus.

Basaha ang Juan 9:17, nga mangita kon unsay pangagpas sa buta nga tawo kabahin
ni Jesus.

Samtang magpadayon ka sa imong pagtuon sa Juan 9, timan-i ang pag-uswag sa
panabut sa buta nga tawo kabahin sa Manluluwas.
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Nagduha-duha nga ang tawo tinuoray gayud nga buta, gipakuha sa mga Pariseo
ang iyang mga ginikanan aron mapangutana. Diha sa Juan 9:19–23 atong
nakat-unan nga sa dihang gipangutana, ang iyang mga ginikanan mipamatuod
nga siya ilang anak ug nga siya natawo nga buta, apan sila nangangkon nga wala
masayud kon giunsa siya pag-ayo. Nahadlok nga papahawaon gikan sa sinagoga
ug sa komunidad, dili sila gustong mosulti nga sila mituo nga si Jesus mao ang
Mesiyas, mao nga ilang gisugyot nga ang ilang anak ang mamulong alang sa iyang
kaugalingon.

Basaha ang Juan 9:24–27, 30–33, nga mangita kon unsay tubag sa tawo ngadto sa
mga Pariseo. Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong nga iyang gigamit aron sa
pagdepensa kang Jesus ug sa pagpamatuod nga Siya “gikan sa Dios” (Juan 9:33).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal: Unsa ang mopatigbabaw kanimo kabahin sa mga

tubag niini nga tawo?

Sa Juan 9:34 atong nakat-unan nga kini nga tawo gisalikway (gituohan nga gikan
sa sinagoga [tan-awa sa Juan 9:22]) tungod sa walay kahadlok nga pagpanalipod sa
Manluluwas.

“Ang mga sinagoga nagsilbing sentro sa relihiyuso ug sosyal nga mga kalihokan alang sa
daghang mga komunidad nga Judeo. Ang mga sinagoga mihatag og access ngadto sa espiritwal
nga panudlo ug pagsimba, ingon man usab sa edukasyon ug sosyal nga mga oportunidad.
Tungod kay ang sinagoga mahinungdanon kaayo sa katilingban nga Judeo, ang pagsalikway
gikan sa sinagoga … nagpasabut og labaw pa kay sa pagka-excommunicate ug mawad-an sa
pakigdait uban sa relihiyuso nga komunidad. Kini nagpasabut usab nga gipapahawa gikan sa
sosyal ug kultural nga mga kalihokan” (New Testament Student Manual [manwal sa Church
Educational System, 2014], 230).

Sa imong hunahuna nganong andam man kining tawhana nga magpabiling
matinud-anon sa unsay iyang nahibaloan mahitungod ni Jesukristo, bisan kon kini
nagpasabut nga isalikway gikan sa sinagoga?

Human ang tawo gisalikway gikan sa sinagoga, ang Manluluwas nakakita kaniya
ug nangutana kon siya “[mi]salig sa Anak sa Dios” (Juan 9:35). Basaha ang Juan
9:36–38, nga mangita sa tubag sa tawo.

Ang iyang pamahayag nga “Ginoo, mosalig ako” ug ang kamatuoran nga “siya
misimba kaniya” (Juan 9:38) nagpasabut nga ang iyang espirituhanong mga mata
nabuka ug nga siya nakaila ni Jesukristo kon kinsa gayud Siya, ang gisaad nga
Mesiyas ug ang Anak sa Dios.

Gikan niini nga istorya atong nakat-unan nga samtang kita magpabiling
matinud-anon sa unsay atong nahibaloan bisan pa sa oposisyon, ang atong
mga pagpamatuod malig-on. Paglabay sa panahon, ang atong mga pagpamatuod
mas molig-on pa.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:
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a. Sa imong hunahuna nganong malig-on man ang atong mga pagpamatuod
human makabuntog sa oposisyon o mga pagsulay sa hugot nga pagtuo?

b. Sa unsa nga paagi ang imong pagpamatuod napalig-on samtang
matinud-anon ka nga milahutay sa oposisyon?

Aron sa pag-ila og lain nga baruganan gikan niini nga istorya, hiyunga ang imong
mata nga gamay lamang nga kahayag ang imong makita. Dayon bukha kini og
katunga. Dayon bukha og maayo ang imong mata. Timan-i kon sa unsang paagi
nausab ang imong panan-aw sa matag higayon.

Hinumdumi nga ang pisikal nga panan-aw sa buta nga tawo nahimong klaro sa
dihang giayo siya ni Jesus. Basaha ang Juan 9:11, 17, 33, 35–38, nga mangita sa mga
pulong nga naghulagway sa nagkahingkod nga espirituhanong panglantaw o
panabut niining tawhana kon kinsa si Jesus.

Sa sinugdanan iyang gipasabut si Jesus isip ang “tawo nga ginganlan si Jesus” (Juan
9:11), ug sa kaulahian iyang gipasabut Siya isip “propeta” (Juan 9:17) ug
mipanalipod Kaniya isip “gikan sa Dios” (Juan 9:33). Paglabay sa panahon ang
iyang espirituhanong panan-aw nahimong mas klaro hangtud nga sa katapusan
iyang nakita nga si Jesukristo mao ang gisaad nga Mesiyas ug ang Anak sa Dios.

Sa imong hunahuna ngano kaha nga nahimong mas klaro ang iyang panan-aw ug
panabut kabahin sa Manluluwas? Sa unsang mga paagi siya migamit sa hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo sa tibuok niyang kasinatian?

Namulong kabahin sa kasinatian niini nga tawo, si Presidente Howard W. Hunter
mitudlo: “Karon ang panan-aw gihatag sa makaduha—kausa aron pag-ayo sa
usa ka pisikal nga depekto [nga anaa na sukad pa sa pagkatawo] ug kausa aron
makakita sa Hari sa mga Hari sa wala pa Siya mosaka ngadto sa Iyang
mahangturong trono. Gipabaskog ni Jesus ang temporal ug espiritwal nga
panan-aw. Siya miiwag sa iyang kahayag sa mangitngit nga dapit, ug kini nga

tawo, sama sa daghan pang uban nianang panahona ingon man usab sa atong panahon karon,
midawat sa kahayag ug nakaangkon og panabut” (“The God That Doest Wonders,” Ensign,
Mayo 1989, 16–17).

Gikan niini nga istorya atong nakat-unan nga samtang kita mogamit sa hugot
nga pagtuo diha ni Jesukristo, ang atong espirituhanong panan-aw ug
panabut mahimong mas klaro.

Sa imong hunahuna nganong ang paggamit og hugot nga pagtuo gikinahanglan
aron mas klarong makakita ug makasabut sa espirituhanong kamatuoran?

Pipila ka mga Pariseo nanagtindog sa duol sa dihang ang tawo nakakita ug
misimba ni Jesus isip Anak sa Dios. Basaha ang Juan 9:39–41, nga mangita kon
unsay gitudlo sa Manluluwas kabahin sa pagkabuta.

Agi og tubag sa pangutana sa mga Pariseo, “Mga buta ba diay usab kami?” (Juan 9:40), “ang
Manluluwas migamit og usa ka pasumbingay, nagtudlo nga ang mga indibidwal nga
‘buta’—kadtong wala makaila kinsa Siya—‘wala untay … sala’ (Juan 9:41). Sa laing bahin, ang
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mga indibidwal nga ‘makakita’—kadtong nakadawat og igo nga mga saksi mahitungod sa
Manluluwas ug sa Iyang balaan nga misyon nga sila gayud nasayud kon kinsa Siya—manubag
sa ilang mga binuhatan. Ang mga Pariseo apil niadtong kinsa ‘makakita’, ug sa ingon ang ilang
‘sala nagapabilin.’ Sa espirituhanong pagkasulti, sila mipili nga magpakabuta tungod kay sila
mibalibad sa pag-ila ni Jesus isip Anak sa Dios, bisan pa sa daghang mga pagsaksi nga ilang
nadawat” (New Testament Student Manual, 231).

3. Tan-awa ang katapusang duha ka mga baruganan nga imong
nakat-unan niini nga leksyon, ug pamalandungi unsaon nimo

paggamit niini sa imong kinabuhi. Isulat ang imong mga tumong sa paggamit
niini nga mga baruganan diha sa imong scripture study journal. Pag-ampo
alang sa giya aron makab-ot ang imong mga tumong.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 9 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 14: DAY 4

Juan 10
Pasiuna
Si Jesus mitudlo nga Siya ang Maayong Magbalantay ug nga Iyang itugyan ang
Iyang kinabuhi alang sa Iyang mga karnero. Pipila ka mga tawo mipasangil Kaniya
og pagpanamastamas tungod kay Siya mipahayag nga Siya mao ang Anak sa Dios.

Juan 10:1–24
Si Jesus nagtudlo nga Siya ang Maayong Magbalantay ug nga Iyang itugyan ang
Iyang kinabuhi alang sa Iyang katawhan
Kon taptapan ang imong mata ug gihangyo nga ilhon ang mga sakop sa imong
pamilya o pipila ka suod nga mga higala pinaagi sa paghikap sa ilang mga nawong,
makabuhat kaha ka niini? Kon taptapan ang mata sa imong inahan, makaila kaha
siya sa tanan niyang mga anak pinaagi lang sa paghikap sa ilang mga nawong?

Usa ka magbalantay og karnero sa Middle East kausa gipangutana kon giunsa niya pagkaila sa
iyang mga karnero. Siya mitubag, “Kon imong taptapan og panapton ang akong mga mata, ug
dad-on kanako ang bisan unsang karnero ug tugutan lamang ako sa pagbutang sa akong mga
kamot sa nawong niini, makaila ako dayon kon akoa ba kini o dili” (gikutlo sa G. M. Mackie,
Bible Manners and Customs [n.d.], 35).

Kon ikaw usa ka magbalantay sa karnero, unsa kaha ang gikinahanglan aron
makaila sa mga karnero sa imong panon nga sama ka maayo sa nabuhat niana nga
magbalantay?

1. Basaha ang Juan 10:14, ug hunahunaa nganong si Jesus motawag sa
iyang Kaugalingon nga Maayong Magbalantay. Isulat ang mosunod

nga pamahayag diha sa imong scripture study journal: Si Jesukristo mao ang
Maayong Magbalantay. Samtang magtuon ka sa Juan 10, pangita og mga
kamatuoran nga nagtudlo kanato kon sa unsang paagi ang Manluluwas mao
ang atong Maayong Magbalantay. Isulat kini nga mga kamatuoran ubos niini
nga pamahayag diha sa imong journal.

Kadtong mga naminaw sa mga pagtulun-an ni Jesus nga narekord sa Juan 10
nasayud mahitungod sa mga karnero, mga magbalantay sa karnero, ug mga toril.
Sa panahon sa Manluluwas, ang mga magbalantay sa karnero migiya sa ilang mga
panon ngadto sa pagkaon, tubig, ug kapasilongan nianang adlawa. Sa gabii, ang
pipila ka mga magbalantay sa karnero mipundok sa ilang tagsa-tagsa ka mga
panon ngadto sa usa ka komon nga toril. Ang toril sa karnero usa ka langub o
kinoral nga dapit nga gilibutan sa mga paril nga bato nga adunay hait nga mga
tunok nga gibutang sa ibabaw aron sa pagsanta sa ihalas nga mga hayop ug mga
kawatan sa pagsulod.
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Basaha ang Juan 10:1–5, nga mangita
kon unsay buhaton sa maayong
magbalantay. Isulat ang unsay imong
nakit-an ubos sa pamahayag nga “Si
Jesukristo mao ang Maayong
Magbalantay” diha sa imong scripture
study journal.

Ang Juan 10:3 naghulagway kon sa
unsang paagi ang matag magbalantay
mosulod sa pultahan ug motawag sa
ngalan sa iyang mga karnero. Ang mga
karnero lamang sa iyang panon ang mosunod kaniya pagawas sa toril, ug ang
ubang mga karnero magpabilin.

Nganong ang mga karnero mosunod lamang sa ilang magbalantay?

Timan-i sa bersikulo 1 ug 5 unsay tawag sa Manluluwas niadtong misulay sa
pagsulod sa toril sa mga agianan gawas sa pultahan.

Makatabang nga timan-an nga adunay mga Pariseo diha sa grupo sa katawhan diin
ngadto namulong si Jesus (tan-awa sa Juan 9:40). Sa unsang mga paagi nga daghan
sa mga Pariseo ang sama sa mga kawatan, mga tulisan, ug mga langyaw?

Diha sa Juan 10:6 atong nakat-unan nga ang mga Pariseo wala makasabut sa
gitudlo ni Jesus. Basaha ang Juan 10:7–10, nga mangita kon giunsa pagsugod sa
Manluluwas sa pagpasabut sa simbolismo sa toril sa mga karnero.

Timan-i nga ang Hubad ni Joseph Smith nagklaro unsay gisulti ni Jesus diha sa
mga bersikulo 7 ug 8:

“Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, Ako mao ang pultahan
sa toril sa mga karnero.

“Ang tanan nga nahianhi una kanako nga wala nagpamatuod kanako mao ang
mga kawatan ug mga tulisan: apan ang mga karnero wala magpatalinghug kanila”
(Joseph Smith Translation, Juan 10:7–8).

Unsa kaha ang gipasabut sa Manluluwas sa dihang Siya miingon “Ako mao ang
pultahan” diha sa mga bersikulo 7 ug 9?

“Ang mga magbalantay sa karnero sa Israel magbarug sa ganghaan sa toril ug moinspeksyon sa
matag karnero sa pagsulod niini, motambal sa mga angul kon gikinahanglan. Human mapundok
ang mga karnero diha sa toril alang sa kagabhion, ang magbalantay sa karnero mohigda aron
matulog diha sa ganghaan, mag-ali sa agianan aron ang mga mananakmit o mga kawatan dili
makahilabut sa mga karnero” (New Testament Student Manual [manwal sa Church Educational
System, 2014], 231–32).

Sa unsang paagi ang mga lihok niini nga mga magbalantay sa karnero susama sa
unsay gibuhat sa Manluluwas alang kanato?

Sa unsang paagi kaha nga ang Manluluwas naghatag og kinabuhi “sa madagayaon
gayud” (Juan 10:10) niadtong nagsunod Kaniya?
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Basaha ang Juan 10:11–15, nga mangita kon unsa pa ang giingon sa Manluluwas
nga buhaton sa maayong mga magbalantay sa karnero. (Ang sinuholan maoy usa
ka tawo kansang nag-unang motibo sa pagtrabaho mao lamang aron
masweldohan.) Isulat ang unsay imong nakit-an kabahin sa maayong mga
magbalantay sa karnero ubos sa pamahayag nga “Si Jesukristo mao ang Maayong
Magbalantay” diha sa imong scripture study journal.

Timan-i sa Juan 10:11, 13, 15 unsay andam nga buhaton sa usa ka maayo nga
magbalantay sa karnero nga dili buhaton sa sinuholan.

Ang Juan 10:11–15 nagtudlo kanato nga isip Maayo nga Magbalantay, si
Jesukristo nakaila sa matag usa kanato ug mitugyan sa Iyang kinabuhi alang
kanato. Isulat kini nga baruganan ubos sa “Si Jesukristo mao ang Maayong
Magbalantay” diha sa imong scripture study journal.

2. Hinumdumi unsay gisulti sa magbalantay sa karnero sa Middle East
mahitungod kon unsa ka maayo niya nga nailhan ang matag usa sa

iyang karnero, ug tubaga ang mosunod nga mga pangutana sa bag-o nga
pahina sa imong scripture study journal:

a. Sa imong hunahuna unsa ka maayo ang pagkaila sa Manluluwas kanimo?
Nganong importante kini nga masabtan?

b. Sa unsang paagi kaha nga ang imong pagpakabuhi matag adlaw
maapektuhan sa pagsabut nga ang Manluluwas nakaila kanimo ug andam
nga motugyan sa Iyang kinabuhi alang kanimo?

Human mitudlo nga andam Siyang motugyan sa Iyang kinabuhi alang kanato, ang
Manluluwas mipasabut og lain pa nga butang nga Iyang buhaton. Basaha ang Juan
10:16, nga mangita kon unsa pa ang gisulti sa Manluluwas nga Iyang buhaton
alang sa Iyang karnero (nagpasabut sa Iyang mga katawhan).

Sa Juan 10:16 ang Manluluwas nagtudlo sa mga Judeo sa Jerusalem nga Siya
moduaw sa mga anak sa Langitnong Amahan nga anaa sa ubang mga yuta,
motudlo kanila sa Iyang ebanghelyo, ug dad-on sila ngadto sa Iyang panon (Iyang
Simbahan). Ang Basahon ni Mormon naghatag og dugang impormasyon kabahin
niini nga bersikulo. Basaha ang 3 Nephi 15:14–24, ug ikonsiderar ang pagsulat niini
nga reference diha sa imong mga kasulatan tupad sa Juan 10:16. Ikonsiderar usab
ang pagsulat sa cross-reference nga Juan 10:16 tupad sa 3 Nephi 15:14–24.

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi kini nga mga bersikulo sa Basahon ni

Mormon makatabang kanato nga mas makasabut sa Juan 10:16?

Basaha ang Juan 10:17–18, nga mangita og usa ka doktrina kabahin sa Manluluwas.

Tapusa ang mosunod nga mga pulong aron sa pag-ila niini nga doktrina: Isip ang
literal nga Anak sa Dios, si Jesukristo adunay gahum sa
____________________. Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong nga nagtudlo
niini nga doktrina dinhi niini nga mga bersikulo.

Gikan sa Iyang inahan, si Maria, usa ka mortal nga babaye, si Jesus nakapanunod
sa mortalidad, lakip ang abilidad nga mamatay. Gikan ni Elohim, ang Iyang
balaang Amahan, napanunod Niya ang pagka-imortal ug ang gahum nga mabuhi
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sa kahangturan. Busa, Siya nakapanunod sa mga abilidad nga mamatay ug
mabanhaw. Kini gikinahanglan aron mabuhat ni Jesus ang Pag-ula.

Sa Juan 10:19–24 atong nakat-unan nga human ang Manluluwas mitudlo niini nga
mga butang, ang mga katawhan nabahin sa ilang mga opinyon mahitungod kon
kinsa si Jesus. Sila miduol kang Jesus sa templo ug mipugos Kaniya sa pagpahayag
sa Iyang tinuod nga pagkatawo isip ang Kristo, o Mesiyas.

Juan 10:25–42
Si Jesus namahayag nga Siya mao ang Anak sa Dios
Paghunahuna og pipila ka mga tawo nga imong nahimamat kada adlaw, ug sulayi
sa paghinumdom kon sama sa unsa ang ilang mga tingog. Ngano kaha nga ang
pipila ka mga tingog mas sayon nimong maila kay sa uban?

Basaha ang Juan 10:25–27, nga mangita kon giunsa pagtubag sa Manluluwas ang
hangyo sa mga katawhan nga sultihan sila kon Siya ba ang Kristo. Mahimo nimong
markahan kon unsay ilhanan nga ang usa ka tawo usa sa mga karnero sa
Manluluwas.

Sama sa narekord sa Juan 10:28–30, si Jesus namulong kabahin sa Iyang Amahan
ug mipamatuod, “Ako ug ang Amahan usa ra” (Juan 10:30).

Si Presidente Joseph F. Smith mihatag sa mosunod nga pagpasabut kon sa
unsang paagi Sila usa ra: “Si Jesus ug ang iyang Amahan … usa sa kahibalo, sa
kamatuoran, sa kaalam, sa panabut, ug sa katuyoan; sama nga ang Ginoong
Jesukristo sa iyang kaugalingon mipahimangno sa iyang mga tinun-an nga
mahiusa uban kaniya, ug mag-uban kaniya, nga siya unta maanaa kanila. Dinhi
niini nga panabut nga akong nasabtan kini nga sinultihan, ug dili sama sa

gipamatud-an niini sa pipila ka mga tawo, nga si Kristo ug ang iyang Amahan usa ra ka tawo.
Akong ipahayag kaninyo nga sila dili usa ka tawo, kondili sila duha ka mga tawo, duha ka mga
lawas, managlahi ug nagbulag, ug sama ka lahi sa bisan kinsang amahan ug anak” (Mga
Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph F. Smith [1998], 432–433).

Basaha ang Juan 10:28–30, nga mangita sa mga panalangin nga ihatag ngadto
niadtong kinsa nakadungog sa tingog sa Manluluwas ug mosunod Kaniya.

Kini nga mga bersikulo nagtudlo kanato nga kon kita makaila sa tingog sa
Maayo nga Magbalantay ug mosunod Kaniya, Siya mogiya kanato ngadto sa
kinabuhing dayon. Isulat kini nga baruganan sa imong scripture study journal
ubos sa “Si Jesukristo mao ang Maayong Magbalantay.” Mahimo usab nimong
isulat kini sa imong mga kasulatan tupad sa Juan 10:27–28.

Basaha ang mosunod nga mga tudling, nga mangita kon sa unsang paagi kini
makatabang nimo nga makasabut niini nga baruganan: Enos 1:4–8; Doktrina ug
mga Pakigsaad 1:38; 8:2–3; 18:34–36.
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Pamalandungi ang matag usa sa
mosunod nga mga pangutana:

• Unsay imong nabuhat aron
mahimong mas pamilyar sa tingog
sa Manluluwas?

• Unsay imong mabuhat aron mas
makaila og maayo sa tingog sa
Manluluwas?

• Unsa nga butang nga giaghat ka
nga buhaton sa imong kinabuhi
aron mas makasunod sa Manluluwas?

Sa laing piraso nga papel, pagsulat og (1) usa ka tumong nga mas maminaw og
maayo alang sa tingog sa Manluluwas ug sa piho nga mga paagi nga mobuhat ka
niini, o (2) usa ka tumong nga mas mosunod sa Iyang tingog ug sa unsang paagi
nga imo kining buhaton. Ibutang ang imong tumong sa dapit nga imo kining
makita ug mapahinumdoman ka nga buhaton kini.

Ang Juan 10:31–42 nagrekord nga human ang Manluluwas mipamatuod sa
relasyon tali Kaniya ug sa Iyang Amahan, ang mga Pariseo nagtinguha sa pagbato
Kaniya tungod sa pagpanamastamas. Hinoon, ang Manluluwas mitubag sa ilang
pasangil pinaagi sa pagkutlo gikan sa Salmo 82: 6, nga mabasa, “Ako miingon,
Kamo mao ang mga dios; ug kamong tanan mga anak sa Hataas Uyamut”
(tan-awa sa Juan 10:34). Ang Manluluwas nangutana dayon sa mga Judeo nganong
sila mipasangil Kaniya og panamastamas tungod kay Siya miingon nga Siya mao
ang Anak sa Dios kon ang mga kasulatan nag-ingon nga kita mga anak sa Dios ug
mamahimo nga mga dios mismo. Siya miawhag kanila sa pagtuo diha Kaniya ug sa
Iyang mga buhat, nga nagpamatuod Kaniya ug sa Amahan kinsa mipadala Kaniya.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 10 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 15: DAY 1

Juan 11
Pasiuna
Si Maria ug si Marta mipadala og mensahe kang Jesus nga ang ilang igsoong si
Lazaro nasakit. Si Jesus milangay sa Iyang pag-adto, miabut upat na ka adlaw
human namatay si Lazaro. Uban sa gugma ug kalooy, gibuhi ni Jesus si Lazaro
gikan sa mga patay. Kining mahinuklugong pagpakita sa balaan nga gahum
nagklaro nga si Jesus mao ang Mesiyas ug adunay gahum batok sa kamatayon.
Human makahibalo niini nga milagro, ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga
Pariseo nagkunsabo sa pagpatay kang Jesus ug ni Lazaro.

Juan 11:1–46
Si Jesus nagbuhi ni Lazaro gikan sa mga patay

1. Paghunahuna og usa ka pagsulay o hagit nga nasinati o
kasamtangan nga gisinati nimo (o sa tawo nga imong kaila). Dayon

tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang hugot nga pagtuo sa mga tawo
ngadto sa Dios mahimong maapektuhan samtang sila nagsinati og mga
pagsulay ug mga hagit sa kinabuhi?

b. Nganong ang ubang mga tawo mopili man sa pag-undang sa ilang pagtuo
sa Dios tungod sa mga pagsulay o mga hagit nga ilang giatubang?

Samtang magtuon ka sa Juan 11, pangita og mga kamatuoran nga makatabang
kanimo sa pagpalambo sa imong hugot nga pagtuo sa Dios samtang nagsinati ka
sa mga pagsulay ug mga hagit sa imong kinabuhi.

Basaha ang Juan 11:1–3, nga mangita sa usa ka pagsulay nga gisinati sa pipila ka
mga higala ni Jesus.

Ngano kaha nga ang mga igsoong babaye ni Lazaro mipadala man og mensahe
kabahin sa iyang sakit ngadto ni Jesus?

Si Jesus anaa didto sa Betabara, sa Perea (tan-awa sa Juan 1:28; 10:40), nga
gibanabana nga mga usa ka adlaw nga pagbiyahe padulong sa silangan gikan sa
Betania. Busa, moabut og labing minos usa ka adlaw aron madala sa usa ka tawo
kini nga mensahe ngadto ni Jesus ug laing usa ka adlaw alang sa pagbiyahe ni Jesus
paingon sa Betania.

Basaha ang Juan 11:4–7, nga mangita sa paagi nga mitubag si Jesus human
makadungog nga nasakit si Lazaro.

Nasayud nga si Jesus nahigugma kang Marta, Maria, ug Lazaro, ang mga disipulo
tingali nagdahum nga si Jesus mobiyahe dayon ngadto sa Betania ug moayo ni
Lazaro. O tingali si Jesus mamulong ug moayo ni Lazaro gikan sa layo, sama sa
Iyang gibuhat ngadto sa anak sa usa ka opisyal (tan-awa sa Juan 4:46–53). Hinoon,
si Jesus nagpabilin sa Perea og dugang duha pa ka mga adlaw.

Sumala sa Juan 11:4, unsay gisulti ni Jesus nga makab-ot pinaagi sa sakit ni Lazaro?

346



Sa Juan 11:8–10 atong nakat-unan nga pipila sa mga disipulo mitambag ni Jesus
nga dili mobalik ngadto sa Judea, diin nahimutang ang Betania, tungod kay ang
mga lider nga Judeo niana nga rehiyon nagtinguha sa pagpatay Kaniya.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mihatag sa mosunod nga pagpasabut kabahin sa tubag sa Manluluwas nga
narekord diha sa Juan 11:9–10: “Sigurado gayud nga si Jesus moadto sa Judea
bisan pa sa mga hulga sa kamatayon nga nag-atubang kaniya didto. [Niini nga
mga bersikulo si Jesus mitudlo:] ‘Bisan og kini ikanapulo ug usa na nga takna sa
akong kinabuhi, apan adunay napulog duha ka oras sa adlaw, ug sulod nianang

gitakda nga panahon, akong himoon ang buhat nga gisangon kanako nga walay pagkapakyas o
pagpanuko. Kini ang panahon nga gihatag kanako sa paghimo sa akong buhat. Dili na ko
makahulat sa gabii nga basin mominos ang oposisyon. Siya nga molikay sa iyang mga
responsibilidad ug molangay sa iyang buluhaton hangtud sa kagabhion mapandol diha sa
kangitngit ug mapakyas sa iyang buhat’” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:531).

Basaha ang Juan 11:11–15, nga mangita kon unsay gisulat ni Jesus kabahin sa
kahimtang ni Lazaro.

Ikonsiderar ang pagmarka sa pamahayag sa Manluluwas kon ngano nga nalipay
Siya nga wala Siya didto aron moayo ni Lazaro sa iyang sakit—“aron managpanuo
kamo” (Juan 11:15). Siya mipasabut nga ang Iyang buhaton sa Betania motabang
sa Iyang mga disipulo sa pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo diha Kaniya.

Sa Juan 11:16, si Apostol Tomas miawhag sa iyang isigka mga disipulo nga
mokuyog kaniya sa pag-uban ni Jesus ngadto sa Judea bisan kon kini nagpasabut
nga mamatay uban Kaniya.

Basaha ang Juan 11:17, nga mangita kon unsa na ka dugay nga namatay si Lazaro
sa dihang si Jesus miabut sa Betania.

Si Elder McConkie mipasabut sa importansya nga si Lazaro patay na sulod sa upat ka adlaw:
“Ang pagkadugta nagsugod na; ang kamatayon dugay na nga naestablisar isip hingpit nga
kasigurohan. … Ngadto sa mga Judeo ang termino nga upat ka adlaw adunay espesyal nga
kahulugan; nabantog nila nga tinuohan nga sa ikaupat nga adlaw ang espiritu sa katapusan ug
dili mausab nga paagi mobiya na sa nahimutangan sa patay nga lawas” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:533).

Kon kamo pa si Marta o Maria, unsa kaha ang inyong mahunahuna o bation nga si
Jesus wala moabut hangtud nga si Lazaro patay na sulod sa upat ka adlaw?

Basaha ang Juan 11:18–27 aron mahibaloan kon unsay reaksyon ni Marta sa
panahon niini nga pagsulay. Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pamahayag nga
nagpakita sa pagpili ni Marta nga mogamit sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo
panahon niini nga pagsulay. Hunahunaa ang matag usa sa mga pamahayag nga
imong nailhan ug unsay labing nakapadayeg kanimo kabahin nila.

Gikan sa ehemplo ni Marta atong nakat-unan nga makapili kita nga mogamit sa
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo sa panahon sa atong mga pagsulay.
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Sa mosunod nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles, pangitaa ang unsay gikinahanglan kanato samtang kita
mogamit sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo:

“Ang unang baruganan sa ebanghelyo mao ang hugot nga pagtuo diha ni
Ginoong Jesukristo. Ang hugot nga pagtuo nagpasabut sa pagsalig—pagsalig sa
kabubut-on sa Dios, pagsalig sa Iyang paagi sa pagbuhat sa mga butang, ug
pagsalig sa Iyang panahon. Dili nato kinahanglang ipamugos ang atong panahon
diha sa Iyaha. …

“Sa pagkatinuod, dili kita makaangkon og tinuod nga hugot nga pagtuo sa
Ginoo kon dili usab hingpit nga mosalig sa kabubut-on sa Ginoo ug sa panahon sa Ginoo”
(“Timing,” Ensign, Okt. 2003, 12).

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Ngano kaha nga importante alang kanato nga mogamit sa hugot nga
pagtuo diha sa kabubut-on sa Ginoo ug sa Iyang panahon samtang kita
nagsinati og mga pagsulay?

b. Sa unsang paagi nga imong gipili ang paggamit sa hugot nga pagtuo diha sa
imong kasamtangan mga pagsulay? (O unsaon nimo pagpili sa paggamit sa
hugot nga pagtuo kon ang mga pagsulay moabut sa imong kinabuhi?)

Ribyuha ang Juan 11:25–26, nga mangita sa mga kamatuoran nga atong
makat-unan gikan sa unsay gitudlo sa Manluluwas kang Marta. Makatabang nga
masayran nga ang mga pulong nga “dili na gayud mamatay” diha sa bersikulo 26
nagpasabut nga dili na gayud mosinati sa ikaduha nga kamatayon, o papahawaon
gikan sa gingharian ug atubangan sa Dios.

Ang mosunod mao ang duha ka mga kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa
mga pulong sa Manluluwas: Si Jesukristo mao ang pagkabanhaw ug ang
kinabuhi. Kon kita motuo ni Jesukristo, kita makaangkon sa
kinabuhing dayon.

Basaha ang Juan 11:28–37, nga mangita kon unsay gisulti ni Maria kang Jesus ug
giunsa Niya pagtubag. Timan-i nga ang pulong nga miluom, sama nga gigamit sa
mga bersikulo 33 ug 38, nagpasabut nga nasubo o naguol.

Sa unsang paagi ang pamahayag ni Maria sa bersikulo 32 nagpakita sa iyang hugot
nga pagtuo sa Manluluwas?

Pamalandungi ang Juan 11:35. Ngano kaha nga mihilak man si Jesus?

Basaha ang Juan 11:38–46, nga mangita kon unsay gibuhat sa Manluluwas human
Siya mihilak uban ni Maria ug Marta.

Hinumdumi nga si Lazaro wala mabanhaw gikan sa mga patay ngadto sa imortal
nga kahimtang. Ang iyang espirituhanong lawas giuli ngadto sa iyang pisikal nga
lawas, apan ang iyang pisikal nga lawas mortal gihapon ug ubos nausab sa
kamatayon.
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Si Elder McConkie mitudlo mahitungod sa importanting katuyoan nga nabuhat sa
Manluluwas pinaagi sa pagbuhi kang Lazaro gikan sa mga patay: “Iyang
giandam, aron ikapakita sa mahinuklugong paagi, ang usa sa iyang labing
mahinungdanon nga mga pagtulun-an: Nga siya mao ang pagkabanhaw ug ang
kinabuhi, nga ang imortalidad ug kinabuhing dayon miabut pinaagi kaniya, ug
nga kadtong mituo ug misunod sa iyang mga pulong dili gayud mamatay sa

espirituhanong paagi” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:531).

Sa unsang paagi kini nga milagro naghulagwayng daan sa Pagkabanhaw sa
Manluluwas ug nagpakita sa Iyang gahum batok sa kamatayon? Sa unsang paagi
kita mapanalanginan pinaagi sa pagsabut sa gahum sa Manluluwas sa paghatag og
imortalidad ug kinabuhing dayon?

Timan-i sa Juan 11:40 nga si Jesus mipahinumdom ni Marta nga kon siya motuo,
siya makakita sa himaya sa Dios. Hunahunaa kon sa unsang paagi si Marta ug
Maria mipakita sa ilang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo sa panahon niini nga
pagsulay. Hinumdumi nga sila sa sinugdanan mipakita og hugot nga pagtuo kang
Jesukristo pinaagi sa paghangyo nga moadto Siya sa dihang nasakit si Lazaro, ug
sila mipadayon sa pagtuo ug pagsalig Kaniya bisan human sa pagkamatay
ni Lazaro.

Gikan sa Juan 11 atong nakat-unan nga kon kita mopili sa paggamit sa hugot
nga pagtuo diha ni Jesukristo sa panahon sa atong mga pagsulay, niana ang
atong hugot nga pagtuo diha Kaniya mapanghimatud-an ug molawom.
Importante nga hinumduman nga, sama sa kasinatian ni Marta ug Maria, ang
ingon nga kumpirmasyon sa atong hugot nga pagtuo moabut sumala sa kaalam ug
panahon sa Ginoo.

Sa unsang paagi kaha ang pagbuhi og balik kang Lazaro human nga patay na siya
sulod sa upat ka adlaw nagkumpirma ug naglig-on dili lamang sa hugot nga
pagtuo ni Marta ug Maria diha sa Manluluwas apan usab sa hugot nga pagtuo sa
Iyang mga disipulo?

3. Tubaga ang usa o duha ka mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kanus-a ka mipili nga mogamit og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo
panahon sa usa ka pagsulay ug ang imong hugot nga pagtuo gikumpirmar o
nalig-on isip resulta?

b. Unsay imong buhaton aron sa pagtabang kanimo nga mopili sa paggamit sa
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo panahon sa mga pagsulay nga imong
gisinati o nga imo pang masinati?

Juan 11:47–57
Ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Pariseo nagsabut sa pagpatay
kang Jesus
Ang pagbuhi kang Lazaro gikan sa kamatayon ebidensya nga si Jesus adunay
gahum batok sa kamatayon. Basaha ang Juan 11:47–48, nga mangita kon unsay
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reaksyon sa mga sacerdote nga punoan ug mga Pariseo sa mga report nga si Jesus
nagbuhi ni Lazaro gikan sa mga patay.

Sumala sa narekord sa Juan 11:49–57, si Caifas, ang labawng sacerdote, misuporta
nga ipapatay si Jesus aron kapugngan ang mga taga-Roma nga laglagon ang ilang
“dapit ug … nasud” (Juan 11:48). “Tungod sa panapi sa mga pari ug mga
kadautan” (2 Nephi 10:5), ang mga lider nga Judeo dili gusto nga mawad-an sa
ilang impluwensyado nga mga posisyon sa ilang nasud. Sila determinado nga
ipapatay si Jesus, ug sila misugo nga kadtong nasayud sa Iyang nahimutangan
mopahibalo kanila aron Siya ipadakop.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 11 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 15: DAY 2

Juan 12
Pasiuna
Si Maria sa Betania, ang igsoong babaye ni Marta ug ni Lazaro, midihog sa tiil ni
Jesus isip usa ka simbolo sa Iyang umaabut nga kamatayon ug paglubong.
Pagkasunod adlaw si Jesus mihimo sa Iyang madaugon nga pagsulod ngadto sa
Jerusalem ug nanagna sa Iyang kamatayon. Bisan pa sa Iyang mga milagro, ang
ubang mga tawo wala motuo nga Siya mao ang Manluluwas, ang gisaad nga
Mesiyas. Siya mitudlo sa mga sangputanan sa pagtuo ug sa dili pagtuo Kaniya.

Juan 12:1–19
Si Maria nagdihog sa tiil ni Jesus, ug si Jesus naghimo sa Iyang madaugon nga
pagsulod ngadto sa Jerusalem

1. Sa imong scripture study journal, pag-drowing og hulagway o
pagsulat mahitungod sa usa sa mga milagro sa Manluluwas nga

girekord diha sa Bag-ong Tugon. Pamalandungi kon sa unsang paagi ang
pagkasaksi og usa ka milagro nga sama niana moimpluwensya sa imong pagtuo
sa Manluluwas.

Samtang magtuon ka sa Juan 12, pangitaa ang lain-laing mga paagi diin ang mga
tawo misanong sa mga milagro sa Manluluwas, ingon man sa mga kamatuoran nga
makatabang kanato nga makasabut sa ilang mga tubag.

Sa Juan 12:1–9 atong mabasa nga unom ka adlaw sa wala pa ang Pagpalabay, si
Jesus nanihapon uban sa pipila ka mga higala sa Betania, usa ka gamay nga
lungsod sa gawas sa Jerusalem. Si Maria, ang igsoong babaye ni Marta ug ni
Lazaro, midihog sa tiil ni Jesus gamit ang mahalon nga pahumot. Si Judas Iscariote
misupak sa paggamit niining mahalon nga pahumot, nag-ingon nga ang kwarta
mahatag na unta ngadto sa mga kabus (tan-awa sa Juan 12:4–5). Ang iyang tinuod
nga motibo, hinoon, “dili tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabus,
kondili tungod kay siya kawatan man; ug kay siya mao man ang magtitipig sa
panudlanan sa kwarta” (Juan 12:6). Ang mga pulong nga “siya mao man ang
magtitipig sa panudlanan sa kwarta” nagpasabut sa tahas ni Judas isip tresurero
alang niadtong mibiyahe uban sa Manluluwas.

Daghang mga tawo nakadungog nga si Jesus anaa sa Betania, ug sila miadto sa
pagtan-aw Kaniya ug ni Lazaro, kinsa kaniadto gibuhi ni Jesus gikan sa mga patay.
Hinumdumi nga tungod kay gibuhi og balik ni Jesus si Lazaro, ang mga lider nga
Judeo misugod sa pagplano unsaon nila pagpatay si Jesus.

Basaha ang Juan 12:10–11, nga mangita kon unsay gustong buhaton sa mga
sacerdote nga punoan ngadto ni Lazaro.

Nganong ang mga sacerdote nga punoan gusto man nga ipapatay si Lazaro?

Ang mga sacerdote nga punoan gustong ipapatay si Lazaro aron mawagtang ang
ebidensya sa milagro sa Manluluwas. Unsaon nimo paghulagway ang lain-laing
mga reaksyon sa mga tawo nga nakasaksi o nakahibalo mahitungod sa pagbuhi ni
Jesus kang Lazaro gikan sa mga patay? ____________________
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Sa Juan 12:12–16 atong nakat-unan nga sa adlaw human si Maria midihog sa mga
tiil ni Jesus, Siya mihimo sa Iyang madaugon nga pagsulod ngadto sa Jerusalem.
Basaha ang Juan 12:17–19, nga mangita kon unsay gibuhat sa mga tawo kinsa
nakadungog kabahin ni Jesus nga nagbuhi ni Lazaro gikan sa mga patay panahon
sa madaugon nga pagsulod sa Manluluwas ngadto sa Jerusalem.

Timan-i diha sa bersikulo 19 ang reaksyon sa mga Pariseo sa unsay nahitabo. Gibati
nila nga wala molampus ang ilang mga paningkamot sa pagpugong sa mga
katawhan sa pagsunod ni Jesus. Ngano kaha nga ang ubang mga tawo kinsa
nakadungog sa mga milagro ni Jesus mituo ug misunod Kaniya samtang ang uban
mipili sa pagsalikway Kaniya?

Juan 12:20–36
Si Jesus nanagna sa Iyang kamatayon
Sa Juan 12:20–22 atong nakat-unan nga “pipila ka mga Gresyanhon” (Juan 12:20),
posible mga kinabig sa Judaismo kinsa miadto sa Jerusalem aron sa pag-obserbar
sa Pagpalabay, mihangyo nga makig-istorya ni Jesus. Sa dihang si Jesus nahibalo sa
ilang hangyo, Siya mitudlo kabahin sa Iyang nagsingabut nga pag-antus,
kamatayon, ug Pagkabanhaw.

Basaha ang Juan 12:23–24, nga mangita kon unsay gitudlo ni Jesus kabahin sa
Iyang kamatayon. Mahimo nimong markahan ang unsay imong makit-an.

Ang paghisgut sa Manluluwas sa “usa ka lugas trigo” nga kinahanglang “mahulog
sa yuta ug mamatay” (Juan 12:24) aron makapamunga kini og daghan maoy usa ka
pasumbingay sa Iyang kadaugan ibabaw sa kamatayon ug sala. Ang Iyang Pag-ula
magtugot nga ang tanang katawhan mabanhaw, ug kini makahatag og kinabuhi
nga dayon sa tanan nga adunay hugot nga pagtuo diha Kaniya, naghinulsol, ug
nagsunod sa Iyang mga sugo. Sa Juan 12:25–26 atong mabasa nga ang Ginoo
miawhag sa tanang tawo sa pagwagtang sa ilang mga kaugalingon diha sa
pagserbisyo Kaniya.

Sa Juan 12:27–31 atong nakat-unan nga, nakamatikod sa gibug-aton sa Iyang
umaabut nga pag-antus, si Jesus mihukom nga magpadayon sa pagtuman sa Iyang
katuyoan. Siya nag-ampo nga ang ngalan sa Amahan mahimaya [mapasidunggan],
ug kadtong naminaw nakadungog og tingog nga nagpamatuod nga kini
pagahimayaon. Ang pamahayag sa Amahan nagpakita sa Iyang hingpit nga
pagsalig sa Iyang Anak sa pagkompleto sa Pag-ula.

Basaha ang Juan 12:32–33, nga mangita kon unsa nga matang sa kamatayon ang
gisulti sa Manluluwas nga antuson ug unsay epekto niini sa mga katawhan.

Human madungog ang mga pagtulun-an ni Jesus, ang mga tawo nangutana kon
kinsa ang “Anak sa tawo” nga “igaisa” (Juan 12:34). Sa Juan 12:35–36 atong
nakat-unan nga si Jesus mitubag pinaagi sa pagtawag sa iyang kaugalingon isip
“ang kahayag.” Si Jesus miawhag sa katawhan sa paglakaw diha sa kahayag
samtang Siya nag-uban kanila.
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Juan 12:37–50
Siya nagtudlo sa mga sangputanan sa pagtuo ug sa dili pagtuo Kaniya
Nakahinumdom ka ba nga nakabasa sa Juan 12:9–11 kon unsay reaksyon sa mga
tawo sa mga milagro sa Manluluwas? Basaha ang Juan 12:37, nga mangita kon
unsay reaksyon sa laing grupo sa mga tawo ngadto sa mga milagro ni Jesus.

Kining managlahi nga mga reaksyon ngadto sa mga milagro nga gihimo ni Jesus
nagpakita nga ang mga milagro lamang dili makahimo kanato sa pagtuo kang
Jesukristo.

Bisan tuod nga ang mga milagro lang dili makapahimo kanato nga motuo kang
Jesukristo, hunahunaa kon sa unsang paagi kini makaimpluwensya sa atong hugot
nga pagtuo diha Kaniya.

Sa Juan 12:38–41 atong nakat-unan nga ang mga propesiya nga gihimo ni
propetang Isaias (tan-awa sa Isaias 6:9–10; 53:1–3) natuman pinaagi niadtong mga
tawo kinsa mipili sa dili pagtuo kang Jesus. Bisan pa sa mahinungdanong mga
buhat sa Manluluwas, ang ubang mga tawo mipili sa pagbuta sa ilang mga mata ug
pagpatig-a sa ilang mga kasingkasing batok Kaniya.

Si Elder Gerrit W. Gong sa Seventy mipamatuod sa mga panalangin nga
magagikan sa pagpili nga motuo ug mosunod ni Jesukristo:

“Ang pagtuo usa ka pagpili [tan-awa sa Mosiah 4:9]. …

“Kon mopili kita sa pagtuo, kita makasabut ug makakita sa mga butang sa lahi
nga paagi. Kon kita makakita ug magpakabuhi niana nga paagi, kita
magmalipayon sa paagi nga ang ebanghelyo lang ang makahatag” (“Choose
Goodness and Joy,” New Era, Ago. 2011, 44).

2. Hunahunaa ang pamahayag ni Elder Gong nga “ang pagtuo usa ka
pagpili.” Sa imong scripture study journal, isulat kon unsay

kahulugan niini nga pamahayag diha kanimo:

Basaha ang Juan 12:42–43, nga mangita nganong ang pipila sa labaw nga mga lider
[punoan] nga Judeo wala mopadayag sa ilang pagtuo kang Jesus.

Sa imong kaugalingong mga pulong, ipasabut kon unsa sa imong hunahuna ang
kahulugan nga nahigugma sa “pagdalayeg gikan sa mga tawo kay sa pagdalayeg
gikan sa Dios” (Juan 12:43): ____________________

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga ang mas maghunahuna sa
pagpahimuot sa uban kay sa pagpahimuot sa Dios makapugong kanato nga
ipadayag ang atong pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo.
Ikonsiderar ang pagsulat niini nga kamatuoran sa imong mga kasulatan.

3. Tubaga ang usa o sobra pa sa mosunod nga mga pangutana diha sa
imong scripture study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa atong panahon kon sa unsang paagi
ang pagpakabana alang sa unsay gihunahuna sa uban nagpugong sa mga
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katawhan sa pagpadayag sa ilang pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang
ebanghelyo?

b. Unsa ang pipila ka mga paagi nga atong mapakita nga kita mas
naghunahuna sa unsay makapahimuot sa Dios kay sa unsay makapahimuot
sa mga tawo nga naglibut kanato?

c. Unsa ang positibo nga mga sangputanan nga moabut sa pagpakita nga kita
nagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo?

Paghunahuna og usa ka kasinatian dihang ikaw anaa sa hilabihan nga kangitngit.
Hunahunaa kon unsay imong gibati. Gibati ba nimo nga nameligro? Sa unsang
paagi nga ang pagkaadunay kahayag makatabang kanimo niana nga sitwasyon?

Sa unsang paagi nga ang pagkaanaa sa pisikal nga kangitngit susama sa pagkaanaa
sa espirituhanong kangitngit? ____________________

Unsa nga mga peligro ang moabut gumikan sa pagpuyo diha sa espirituhanong
kangitngit? ____________________

Basaha ang Juan 12:44–46, nga mangita kon sa unsang paagi nga mapanalanginan
kadtong nanagtuo ni Jesukristo.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa bersikulo 46 mao ang kon kita
motuo ni Jesukristo, kita dili kinahanglan nga magpuyo sa espirituhanong
kangitngit.

Hunahunaa kon sa unsang paagi si Jesukristo usa ka kahayag ug sa unsang paagi
ang pagtuo diha Kaniya makatangtang sa espirituhanong kangitngit gikan sa
kinabuhi sa tawo.

4. Pagpili og usa sa mosunod nga mga hilisgutan, ug dayon tubaga
ang duha ka mga pangutana diha sa imong scripture study journal:

ang katuyoan sa atong pisikal nga lawas, kalingawan ug media, pag-angkon og
kalinaw ug kalipay, kaminyoon ug pamilya, kinabuhi human sa kamatayon.
Kon adunay laing tawo, mahimo nimong hisgutan kini nga mga pangutana
uban niining tawhana ug isulat ang unsay inyong gihisgutan.

a. Unsa kaha ang gituohan sa mga tawo nga anaa sa espirituhanong
kangitngit kabahin niini nga hilisgutan?

b. Unsa nga kahayag, o direksyon ug pagklaro, ang mahatag ni Jesukristo ug sa
Iyang ebanghelyo kabahin niini nga hilisgutan?

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang baruganan nga gitudlo sa Juan 12:46
makatabang kanato sa pagsabut nganong ang pagtan-aw nato sa piho nga mga
hilisgutan ug mga isyu lahi kay sa ubang mga tawo. Hinumdumi nga mahimo usab
nga ang pagtan-aw nato sa piho nga mga hilisgutan ug mga isyu susama sa mga
tawo nga sakop sa ubang mga relihiyon. Adunay mga tawo nga walay gasa sa
Espiritu Santo kinsa hugtanon gihapong nagtuo ni Jesukristo ug kansang mga
pagpili gilamdagan sa kahayag ni Kristo (tan-awa sa Moroni 7:16–19; D&P 88:7, 11)
ug sa Iyang mga pagtulun-an.

Sumala sa narekord sa Juan 12:47–50, si Jesus mipasabut nga kadtong dili motuo sa
Iyang mga pulong ug kinsa misalikway Kaniya pagahukman pinaagi sa mga pulong
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nga Iyang gipamulong, nga mao ang mga pulong nga gihatag sa Langitnong
Amahan Kaniya aron ipamulong.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 12 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 15: DAY 3

Juan 13
Pasiuna
Human nangaon sa pagkaon sa Pagpalabay, ang Manluluwas mihugas sa mga tiil
sa Iyang mga Apostoles, miila ni Judas nga maoy magbudhi kaniya, ug mihatag sa
Iyang mga Apostoles og “bag-ong sugo” (Juan 13:34). Sa katapusang semana sa
Iyang mortal nga pangalagad, gitutok ni Jesukristo ang Iyang mga pagtulun-an
diha sa pagkamasulundon, pagserbisyo, ug paghigugma—mga hiyas nga
naghulagway sa Iyang kinabuhi ug angay nga maghulagway sa atong mga kinabuhi
isip Iyang mga disipulo.

Juan 13:1–17
Si Jesus naghugas sa mga tiil sa Iyang mga Apostoles

Pamalandungi ang mosunod nga mga pangutana:

• Asa man nimo ibutang ang imong kaugalingon niini nga sukdanan?

• Gusto ba nimo nga mas malipayon kay sa unsa ka sa karon?

• Makahunahuna ba ka og usa ka tawo nga gusto nimong tabangan aron
mahimong mas malipayon?

Samtang magtuon ka sa Juan 13, pangita og usa ka baruganan nga nagtudlo sa
unsay atong mabuhat aron mas magmalipayon.

Human sa madaugon nga pagsulod ni Jesus ngadto sa Jerusalem, Siya misaulog sa
fiesta sa Pagpalabay uban sa Iyang mga Apostoles. Ang Juan 13:1–3 nag-asoy nga
samtang si Jesus mipakigbahin niini nga pagkaon (ang Katapusang Panihapon)
uban sa Iyang mga Apostoles, Siya nasayud nga hapit na Siyang mamatay ug ang
Iyang espiritu mobalik ngadto sa Iyang Langitnong Amahan.

Basaha ang Juan 13:4–5, nga mangita
kon unsay gibuhat ni Jesus
pagkahuman og pagpangaon Niya ug
sa Iyang mga Apostoles sa pagkaon sa
Pagpalabay. Ang mga pulong nga
“mihukas sa iyang mga saput” diha sa
Juan 13:4 nagpasabut nga si Jesus
mitangtang sa iyang panggawas nga
saput. Kini susama sa usa ka tawo nga
naghukas og jacket sa atong panahon.
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“Sa kapanahonan sa Bag-ong Tugon, ang mga tawo nagsul-ob og bukas nga mga sandal,
naglakaw sa sagad abugon nga mga dalan diin natapok ang hugaw sa mga hayop, ug panagsa
ra nga adunay magamit nga tubig pangkaligo. Ang ilang mga tiil hugaw kaayo, ug ang paghugas
sa mga tiil sa laing tawo tingali luod nga buhat. … Kining naandan nga buhat sa
kamaabi-abihon sa kasagaran buhaton sa pinakaubos nga matang sa mga sulugoon” (New
Testament Student Manual [manwal sa Church Educational System, 2014], 242).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kon anaa ka didto sa dihang si Jesus mihugas sa mga tiil sa Iyang mga
Apostoles, unsa kaha ang imong reaksyon kon si Jesus misugod sa
paghugas sa imong mga tiil?

b. Unsa ang napadayag kabahin sa kinaiya ni Jesus sa Iyang paghugas sa mga
tiil sa Iyang mga Apostoles?

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, Juan 13:8 (sa Giya ngadto sa mga Kasulatan),
nga mangita kon unsay gisulti ni Pedro sa dihang ang Manluluwas misugod sa
paghugas sa iyang tiil.

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, Juan 13:9–10 (sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan), nga mangita sa tubag ni Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya.

Diha sa Juan 13:9, unsay atong nakat-unan mahitungod kang Pedro gikan sa iyang
tubag sa unsay gisulti sa Ginoo kaniya?

Pinaagi sa paghugas sa mga tiil sa Iyang mga Apostoles, ang Manluluwas wala
lamang mipahigayon og usa ka matahum nga buhat sa pagserbisyo, apan Siya usab
mituman sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug mipasiugda og sagrado nga
ordinansa aron sa pagtabang sa Iyang matinud-anong mga sumusunod nga
mahimong limpyo gikan sa sala. Kini nga ordinansa gipahiuli sa atong
dispensasyon pinaagi ni Propeta Joseph Smith (tan-awa sa D&P 88: 74–75,
137–41).

Basaha ang Juan 13:11, nga mangita kon nganong si Jesus miingon nga ang mga
Apostoles “dili tanan … mga mahinlo.”

Siya mipasabut ngadto ni Judas Iscariote, kinsa sa dili madugay mobudhi Kaniya.

Basaha ang Juan 13:12–17, nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas sa Iyang
mga Apostoles pagkahuman Niya gihugasan ang ilang mga tiil. Ikonsiderar ang
pagmarka sa mga pulong nga naghulagway sa mga ehemplo nga gihimo sa
Manluluwas ug gidapit ang Iyang mga Apostoles sa pagsunod.

Tinguhaa nga Mahimong Mas Mahisama ni Jesukristo
Samtang magtuon ka sa katapusang semana sa mortal nga kinabuhi ni Jesukristo, tinguhaa nga
mahimong mas mahisama Kaniya. Sama pananglit, diha sa Juan 13 nakat-on ka mahitungod sa
pagserbisyo sa Manluluwas sa uban pinaagi sa paghugas sa mga tiil sa Iyang mga disipulo.
Sunda ang ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagserbisyo niadtong anaa sa imong palibut. Ang
pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo nagdala sa gisaad nga mga panalangin,
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nagpalambo og pagsabut ug pagkakabig, ug nagtabang kanato nga mas mahisama sa
Manluluwas.

Basi sa saad sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga Apostoles nga narekord sa Juan
13:17, unsa nga panalangin ang atong madawat samtang kita mosunod sa Iyang
ehemplo pinaagi sa pagserbisyo sa uban? Tubaga kini nga pangutana pinaagi sa
pagkompleto sa mosunod nga baruganan: Samtang kita nagsunod sa ehemplo
sa Manluluwas pinaagi sa pagserbisyo sa uban, kita mahimong
____________________.

2. Kompletuha ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Tubaga ang mosunod nga pangutana: Ngano kaha nga mahimo man kitang
mas malipayon kon kita moserbisyo sa uban sama sa gibuhat sa
Manluluwas?

b. Pagsulat mahitungod sa usa ka higayon nga ikaw malipayon tungod kay
ikaw misunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagserbisyo sa uban.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, nga mangita kon unsay iyang gisulti nga atong
mabuhat aron sa pagpangita og mga oportunidad sa pagserbisyo sa uban: “Sa
inyong pag-ampo sa buntag matag adlaw, pangayo sa Langitnong Amahan nga
giyahan kamo nga makakita og oportunidad sa pagserbisyo 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).

Ikonsiderar ang pagsulat sa pamahayag ni Elder Ballard sa laing piraso nga papel
ug ibutang kini diin kini makapahinumdom kanimo sa pag-ampo alang sa mga
oportunidad sa pagserbisyo sa uban. Mahimo nimong irekord sa imong scripture
study journal ug ipakigbahin sa uban kon sa unsang paagi ang imong pag-ampo
natubag samtang imong gigamit ang tambag ni Elder Ballard.

Juan 13:18–30
Giila ni Jesus ang mobudhi Kaniya
Sumala sa Juan 13:18–30, human si Jesus mitudlo sa Iyang mga Apostoles nga sila
magmalipayon kon sila moserbisyo sa uban, Siya miingon nga usa kanila mobudhi
Kaniya. Sa dihang si Juan nangutana sa Manluluwas kinsa ang mobudhi Kaniya, si
Jesus miingon kaniya nga “siya mao kadtong pagatunulan ko niining pan” (Juan
13:26), ug Siya mitunol niini ngadto ni Judas Iscariote.
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Juan 13:31–38
Si Jesus nagtudlo sa Iyang mga disipulo sa paghigugma sa usag usa
Aduna bay mipasangil kanimo sukad nga dili ka Kristiyano, o tinuod nga
sumusunod ni Jesukristo, tungod kay miyembro ka sa Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Kini tingali tungod sa pipila nato ka
talagsaon nga mga tinuohan tungod sa Pagpahiuli, sama sa atong pagtuo diha sa
Basahon ni Mormon ug nga ang mga sakop sa Dios nga Kapangulohan tulo ka
managbulag ug managlahi nga binuhat. Giunsa nimo pagtubag? (O, kon wala ka
makasinati niana, unsaon man nimo pagtubag ang tawo nga nagsulti nimo nga dili
ka Kristiyano?) ____________________

Basaha ang Juan 13:34–35, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus nga makatabang
sa uban nga makaila nga ang mga Apostoles mga disipulo ni Jesukristo. Ikonsiderar
ang pagmarka sa Juan 13:34 sa sugo nga gihatag ni Jesus sa Iyang mga Apostoles.

Timan-i nga ang Juan 13:35 namahayag nga ang uban masayud nga ang mga
Apostoles mga disipulo ni Jesukristo kon ang mga Apostoles mihigugma sa usag
usa sama nga si Jesus nahigugma kanila. Gikan niini nga mga bersikulo atong
nakat-unan nga samtang kita mohigugma sa usag usa sama nga si Jesukristo
nahigugma kanato, ang uban masayud nga kita Iyang mga disipulo.

3. Sumala sa unsay imong natun-an niining tuiga kabahin ni
Jesukristo, paglista sa imong scripture study journal og lima ka mga

paagi nga Siya nagpakita nga Siya nahigugma sa katawhan.

Basaha ang mosunod nga istorya, nga gisaysay ni Elder Paul E. Koelliker sa Seventy,
nga mangita kon sa unsang paagi ang mga misyonaryo nga gihulagway niini nga
istorya misunod sa tambag sa Ginoo sa paghigugma sa usag usa:

“Duha ka misyonaryo nanuktok sa pultahan, nanghinaut nga may 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.

“… Kini nga baruganan sa paghigugmaay sa usag usa ug sa pagpalambo sa atong abilidad nga
nakasentro kang Kristo sa atong paghunahuna, pagpamulong, ug buhat mao ang sukaranan sa
pagkahimong disipulo ni Kristo ug magtutudlo sa Iyang ebanghelyo” (“Tinuod Siya nga
Nahigugma Kanato,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 17).

4. Basaha ang mga pulong sa “Maghigugmaay” (Songbook sa mga Bata,
nu. 74), ug paghunahuna og usa ka tawo nga imong kaila nga dali

kaayong mailhan nga disipulo ni Jesukristo tungod sa gugma nga iyang gipakita
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ngadto sa uban. Sa imong scripture study journal, pagsulat kabahin sa paagi
nga kining tawhana nagpakita og gugma alang sa uban ug sa unsang mga paagi
nga gusto nimong sundon ang iyang ehemplo. Pagsulat usab og usa ka tumong
kalabut sa unsay imong buhaton aron sa paghigugma sa uban sama sa
paghigugma sa Manluluwas kanila.

Sumala sa Juan 13:36–38, human si Pedro mipahayag nga iyang itugyan ang iyang
kinabuhi alang kang Jesukristo, si Jesus miingon kang Pedro nga siya molimud
Kaniya sa tulo ka higayon sa dili pa motuktugaok ang manok.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 13 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 15: DAY 4

Juan 14–15
Pasiuna
Human sa Pagpalabay nga pagpangaon, si Jesus mitudlo sa Iyang mga Apostoles
unsaon sa pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan ug unsaon sa pagpakita sa ilang
gugma alang Kaniya. Si Jesus dayon misaad sa Iyang mga Apostoles nga Siya
mopadala kanila og lain nga Maghuhupay. Siya mitudlo nga Siya mao ang Tinuod
nga Tanum nga Parras ug nga ang Iyang mga disipulo [tinun-an] mao ang mga
sanga. Ang Manluluwas misugo usab sa Iyang mga disipulo nga maghigugmaay sa
usag usa ug mipasidaan kanila sa pagpanggukod nga ilang masinati tungod sa
ilang pakig-uban Kaniya.

Juan 14:1–14
Ang Manluluwas nagtudlo sa Iyang mga Apostoles unsaon sa pagbalik ngadto sa
Langitnong Amahan
Hunahunaa nga ang usa ka higala nangutana, “Giingnan ko nga dunay daghang
agianan padulong sa langit ug nga ang lain-laing mga relihiyon nagpakita kanato
sa lain-laing mga dalan padulong sa gingharian sa Dios. Nagtuo ba ka nga tinuod
kini?” Sa luna nga giandam, isulat kon unsaon nimo pagtubag kini nga pangutana,
ug ipasabut nganong ikaw nagtuo o wala motuo nga kini nga pamahayag tinuod.
____________________

Basaha ang Juan 14:1–6, nga mangita sa mga pagtulun-an sa Manluluwas kon
unsaon sa pagbalik ngadto sa gingharian sa Langitnong Amahan. (Ang Juan 14:6
usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimo kining markahan sa lahi nga paagi
aron makit-an nimo kini sa umaabut.)

Gikan sa Juan 14:6 atong nakat-unan nga pinaagi lamang sa Pag-ula ni
Jesukristo ug pinaagi sa pagsunod sa Iyang dalan nga kita makasulod sa
gingharian sa Langitnong Amahan.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsang paagi nga ang Manluluwas mao lamang ang Dalan aron
makabalik sa Langitnong Amahan?

b. Sa unsang paagi si Jesukristo mao ang Kamatuoran?

c. Sa unsang paagi si Jesus mao ang Kinabuhi?

Sa dalan sa Manluluwas naglakip sa pagpalambo sa hugot nga pagtuo diha Kaniya
ug sa Langitnong Amahan; paghinulsol; pagdawat sa mga ordinansa sa kaluwasan,
sama sa bunyag ug mga ordinansa sa templo; ug paglahutay hangtud sa katapusan
diha sa hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon.

Basaha ang Juan 14:7–14, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus sa Iyang mga
disipulo kabahin sa Iyang relasyon sa Iyang Amahan. Ikonsiderar ang pagmarka sa
mga pulong nga “ang nakakita kanako nakakita sa Amahan” diha sa bersikulo 9.

361



Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
nga ang Amahan mipadala sa Iyang Anak aron sa pagtabang kanato nga makaila,
mohigugma, ug mosunod sa atong Amahan sa Langit:

“Sa tanang gisulti ug gibuhat ni Jesus, lakip na ug ilabi na gayud sa Iyang
maulaong pag-antus ug sakripisyo, Siya nagpakita kanato kon kinsa ug unsa
gayud ang Dios nga atong Mahangturong Amahan, unsa ka hingpit ang Iyang
pagkamaunongon ngadto sa Iyang mga anak sa tanang panahon ug kanasuran.
Sa pulong ug sa buhat si Jesus nagtinguha sa pagpadayag ug sa paghimong
personal ngari kanato sa tinuod nga kinaiya sa Iyang Amahan, ang atong

Amahan sa Langit.

“Iya kining gibuhat sa usa ka bahin tungod kay kaniadto ug karon kitang tanan nagkinahanglan
nga mas hingpit nga makaila sa Dios aron mas bug-os nga mohigugma Kaniya ug mas hingpit
nga mosunod Kaniya. …

“Human ang mga henerasyon sa mga propeta misulay pagtudlo sa katawhan sa kabubut-on ug
paagi sa Amahan, kasagaran gamay ra kaayo og kalampusan, ang Dios sa Iyang labing
mahinungdanong paningkamot aron makaila kita Kaniya, mipadala sa yuta sa Iyang Bugtong ug
hingpit nga Anak, gilalang diha sa Iya gayud nga panagway ug hitsura, aron mopuyo ug
moserbisyo sa mga mortal sa matag adlaw nga kalisud sa kinabuhi. …

“… Si Jesus … mianhi aron sa pagtabang sa mga tawo nga mas makasabut sa Dios ug sa
paghangyo kanila sa paghigugma sa ilang Langitnong Amahan sama nga Siya sa kanunay
nahigugma ug mohigugma kanila. Ang plano sa Dios, ang gahum sa Dios, ang kabalaan sa Dios,
oo, bisan ang kasuko ug paghukom sa Dios nga sila adunay higayon nga makasabut. Apan ang
gugma sa Dios, ang hilabihan kalawum sa Iyang debosyon ngadto sa Iyang mga anak, sila sa
gihapon wala pa hingpit nga masayud—hangtud nga miabut si Kristo.

“Mao nga ang pagpakaon sa gigutom, pag-ayo sa masakiton, pagbadlong sa
pagpakaaron-ingnon, paghangyo sa hugot nga pagtuo—kini mao si Kristo nga nagpakita kanato
sa paagi sa Amahan, Siya kinsa ‘maloloy-on ug mabination, dugay nga masuko, mainantuson ug
puno sa pagkamaayo’ [Lectures on Faith (1985), 42]. Sa Iyang kinabuhi ug ilabi na sa Iyang
kamatayon, si Kristo mipahayag, ‘Kini mao ang kalooy sa Dios nga akong gipakita kaninyo, ingon
man usab ang sa akong kaugalingon’” (“The Grandeur of God,” Ensign o Liahona, Nob.
2003, 70–72).

Scripture Mastery—Juan 14:6
2. Ang pagsag-ulo sa scripture mastery passage diha sa Juan 14:6

makatabang kanimo sa pagtubag sa mga pangutana sama sa
pangutana sa sinugdanan niini nga leksyon. Sag-uloha kini nga tudling pinaagi
sa pagbalik-balik niini og kusog sa makadaghan nga higayon. Dayon i-recite
kini ngadto sa usa ka sakop sa pamilya o higala. Pagkahuman, isulat ang
nakasag-ulo ko sa Juan 14:6 diha sa imong scripture study journal, ug hangyoa
ang tawo nga naminaw sa imong pag-recite sa pagpirma sa imong journal.

Juan 14:15–31
Si Jesus nagtudlo sa Iyang mga Apostoles unsaon sa pagpakita sa ilang gugma
alang Kaniya
Paghunahuna og tawo nga imong gimahal. Unsaon nimo pagpakita sa imong
gugma alang niining tawhana? ____________________
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Basaha ang Juan 14:15, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus nga buhaton sa
Iyang mga Apostoles aron sa pagpakita sa ilang gugma alang Kaniya. (Ang Juan
14:15 usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimo kining markahan sa lahi nga
paagi aron makit-an nimo kini sa umaabut.)

Basi sa unsay gitudlo ni Jesus sa Iyang mga Apostoles, kompletuha ang mosunod
nga kamatuoran: Atong mapakita ang atong gugma alang kang Jesukristo
pinaagi sa ____________________.

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang pagsunod sa matag usa sa mosunod nga mga
sugo nagpakita sa imong gugma alang ni Jesukristo: pagbalaan sa adlawng
Igpapahulay, pagtahud sa imong amahan ug inahan, pagbayad sa ikapulo, ug
paghigugma sa imong silingan.

Paggahin og tulo o upat ka minuto ug paghunahuna kon unsa ka maayo nimo nga
napakita ang imong gugma sa Manluluwas pinaagi sa pagsunod sa Iyang
mga sugo.

Basaha ang Juan 14:16–17, 26, nga mangita sa saad sa Manluluwas ngadto sa Iyang
mga Apostoles.

Ang mga pulong nga “laing Maglalaban [Maghuhupay]” diha sa bersikulo 16
nagpasabut sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Manluluwas nahimong usa ka
Maghuhupay ngadto sa Iyang mga Apostoles sa panahon sa Iyang mortal nga
pangalagad, Siya mitawag sa Espiritu Santo nga laing Maghuhupay. Tungod sa
pipila ka rason, ang Espiritu Santo wala hingpit nga maglihok panahon sa mortal
nga pangalagad ni Jesus, bisan tuod Siya hingpit nga naglihok sa wala pa ug sa
pagkahuman na sa mortal nga pangalagad sa Manluluwas (tan-awa sa Bible
Dictionary sa LDS English version sa Biblia, “Holy Ghost”).

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut sa tahas sa Espiritu Santo isip Maghuhupay:

“Samtang si Jesus anaa uban kanila, siya nahimong ilang Maghuhupay; siya
namulong og kalinaw sa ilang mga kalag; kadtong mga nabug-atan sa kasubo
ug pag-antus ug kalisud sa kalibutan miadto kaniya ug nakakaplag og
kapahulayan alang sa ilang mga kalag. Siya mihupay sa mga biyuda ug usa ka
amahan ngadto sa mga ilo. Ang Iyang mga pulong midasig sa matuohon nga
mga kalag ngadto sa bag-ong mga gitas-on sa kahilom ug kalinaw. Karon siya

mobiya, apan siya mopadala sa lain nga Maghuhupay—ang Espiritu Santo—nga makig-uban sa
matinud-anon hangtud sa kahangturan.

“Alang sa tanang mga tawo gawas sa pipila kinsa nakadungog sa iyang tingog sa pagka-mortal,
ang Espiritu Santo mao ang unang Maghuhupay. Kini nga sakop sa Diosnong Kapangulohan
mamulong og kalinaw sa mga kalag sa mga matarung sa tanang kapanahonan. Ang Espiritu
Santo ‘mao ang gasa sa Dios ngadto sa tanan niadto kinsa sa makugihon nga paagi mangita
kaniya, ingon sa karaan nga panahon hangtud sa panahon nga siya magpakita sa iyang
kaugalingon ngadto sa mga anak sa katawhan’ (1 Ne. 10:17), ug, ingon man usab, sa
kapanahonan nga moabut. Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran—nga mao usab si
Kristo—apan ang kalibutan dili makadawat sa Espiritu Santo tungod kay ang Espiritu dili
mopuyo sa mahugaw nga mga tabernakulo” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary,
4 vols. [1979–81], 4:74–75).

UNIT  15,  DAY 4

363



Sumala sa Juan 14:16–17, 26, unsa ang tulo ka mga butang nga mabuhat sa Espiritu
Santo alang kanato? Tubaga kini nga pangutana pinaagi sa pagkompleto sa
mosunod nga kamatuoran: Ang Espiritu Santo makahimo
____________________.

3. Tubaga ang usa o sobra pa sa mosunod nga mga pangutana diha sa
imong scripture study journal:

a. Kanus-a ka mibati nga ang Espiritu Santo naghupay kanimo?

b. Kanus-a ka mibati nga ang Espiritu Santo nagtudlo kanimo?

c. Kanus-a man ang Espiritu Santo nakatabang kanimo sa paghinumdom og
usa ka butang?

Basaha ang Juan 14:18–23, nga mangita sa saad sa Manluluwas niadtong nagpakita
sa ilang gugma alang Kaniya pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga sugo.

Gikan niini nga mga bersikulo atong nakat-unan nga kon kita mosunod sa mga
sugo, ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo magauban kanato.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 130: 3, nga mangita kon unsay ipasabut
nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo anaa uban kanato.

Basaha ang Juan 14:27, nga mangita sa makapadasig nga mga pulong sa
Manluluwas ngadto sa Iyang mga Apostoles.

Pamalandungi ang kalainan tali sa kalinaw nga gitanyag sa Manluluwas ug sa
kalinaw nga gitanyag sa kalibutan.

Si Elder McConkie mihulagway sa kalinaw nga gitanyag sa Manluluwas: “[Kini]
ang malinawong mga pagbati sa kasingkasing agig sangputanan sa lig-ong
kombiksyon sa kabalaan sa yutan-ong gingharian sa Ginoo; usa ka kalinaw nga
nagdala og kasiguroan sa mas maayo nga kalibutan nga moabut; usa ka kalinaw
nga manimuyo diha sa mga kalag sa tawo bisan kon sila anaa taliwala sa mga
gubat ug kasamok” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.

[1965–73], 1:742).

Sa Juan 14:28–30 atong nakat-unan nga si Jesus miingon sa Iyang mga Apostoles
nga kinahanglan sila nga magmaya tungod kay hapit na Siya mobiya kanila aron
mobalik ngadto sa Langitnong Amahan. Sama sa giklaro sa Hubad ni Joseph
Smith, si Jesus usab misulti kanila nga si Satanas walay gahum batok Kaniya
tungod kay Siya nakabuntog sa kalibutan, apan si Satanas makaimpluwensya
gihapon kanila tungod kay wala pa nila mahuman ang ilang buhat dinhi sa yuta
(tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Juan 14:30 [sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan]).

Basaha ang Juan 14:31, nga mangita kon giunsa sa Manluluwas pagpakita sa Iyang
gugma alang sa Iyang Amahan. Mahimo nimong markahan ang unsay imong
makit-an.
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Scripture Mastery—Juan 14:15
4. Tan-awa kon unsa ka kadugay mosag-ulo sa Juan 14:15. Kusga kini

sa pag-recite. Dayon isulat kini gikan sa imong panumduman diha
sa imong scripture study journal.

Basaha og balik ang Juan 14:31, nga mangita sa ehemplo nga gihimo ni Jesukristo
alang kanato kabahin sa baruganan nga Iyang gitudlo sa Juan 14:15. Tan-awa ang
sentence nga “Panindog kamo, manglakaw na kita” (Juan 14:31). Ang Manluluwas
malagmit nagpasabut sa pagbiya sa itaas nga lawak diin gipahigayon ang
Katapusang Panihapon ug dayon sa pagtuman sa Iyang katungdanan ngadto sa
Dios diha sa Getsemani ug sa Golgota. Ang labing lisud nga sugo gikan sa Amahan
ngadto sa Anak mao nga si Jesus mag-antus ug mamatay alang kanato (tan-awa sa
3 Nephi 27:13–14). Hunahunaa ang mga kasugoan ug mga sumbanan sa Ginoo
nga alang kanimo lisud sundon. Pamalandungi kon sa unsang paagi ang pagsunod
niadto nga mga sugo mopakita sa imong gugma sa Manluluwas. Sa imong
personal nga journal, pagsulat og usa ka tumong nga magmasulundon sa mga
paagi nga imong gipamalandungan.

Juan 15:1–11
Si Jesus nagpasabut nga Siya mao ang Tinuod nga Tanum nga Paras
Hunahunaa nga naghinumdom ka sa imong kinabuhi 60 ka tuig gikan karon.
Lingini hain sa mosunod nga mga pulong ang gusto nimo sa katapusan nga
maghulagway sa imong kinabuhi: malampuson, masulub-on, malipayon, bililhon, dili
mabungahon, mabungahon, abunda, dili malampuson.

Si Jesus migamit og usa ka pasumbingay sa usa ka paras aron sa pagtabang sa
Iyang mga disipulo sa pagsabut kon unsaon sa pagbaton og usa ka mabungahon,
mauswagon, ug sa abunda nga kinabuhi.

Basaha ang Juan 15:1–5, nga mangita
kon unsay girepresentaran sa lain-laing
mga elemento niini nga pasumbingay.

Gikan niini nga mga bersikulo atong
nakat-unan nga ang tanom nga paras
nagrepresentar ni Jesukristo, ug ang
mga sanga nagrepresentar sa mga
disipulo ni Jesukristo. Ang bunga
mahimong nagrepresentar sa matarung
nga mga buhat ug mga lihok nga
kinahanglang mamugna sa mga disipulo ni Jesukristo. Isulat kini nga mga
kahulugan tapad sa mga label diha sa litrato. Ang tig-alima, sama sa giingon sa
Manluluwas diha sa Juan 15:1, mao ang Langitnong Amahan. Ang tig-alima mao
ang tawo nga nag-amuma sa parasan.

Ikonsiderar ang pagmarka sa matag gawas sa mga pulong pabilin o magapabilin
diha sa Juan 15:4–5. Ang pulong nga pabilin ingon nga gigamit dinhi niini nga mga
bersikulo nagpasabut nga magpabiling lig-on ug kanunay nga nakahawid ngadto
ni Jesukristo ug sa Iyang Simbahan.
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Sa Juan 15:5 atong nakat-unan nga kon kita magpabilin diha sa Manluluwas,
kita makamugna og matarung nga mga buhat.

Sa Juan 15:6–8 atong makat-unan nga
ang Manluluwas mitudlo nga kadtong
dili magpabilin diha Kaniya mahisama
sa usa ka sanga nga giputol—kini
malaya ug mamatay. Ang mga
indibidwal nga magpabilin diha ni Jesukristo makamugna og matarung nga mga
buhat nga mohimaya sa Dios.

Unsa ang atong mahimo aron magpabilin, o lig-on nga nakakonektar, sa
Manluluwas?

Basaha ang Juan 15:9–11, nga mangita kon unsay gitudlo ni Jesus nga buhaton sa
Iyang mga disipulo ug unsa nga mga panalangin ang ilang madawat. Ikonsiderar
ang pagmarka sa unsay imong nakit-an.

Ang Amahan ug Anak nahigugma kanato uban sa hingpit ug malungtaron nga
gugma, ug ang pagsunod sa Ilang mga sugo nagtugot kanato nga makadawat sa
kahingpitan sa mga panalangin nga mahigugmaon Nilang gitinguha nga ihatag
kanato (tan-awa sa 1 Nephi 17:35; D&P 95:12; 130:20–21).

Gikan sa Juan 15:10–11 atong nakat-unan nga kon kita mosunod sa mga sugo,
kita magpabilin diha sa gugma sa Manluluwas ug makadawat sa hingpit nga
kalipay.

5. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Ngano kaha nga ang pagpabilin diha sa Manluluwas nagtugot nato nga
makadawat sa hingpit nga kalipay?

b. Ngano kaha nga kadtong magpabilin diha sa Manluluwas makamugna og
matarung nga mga buhat?

Paghunahuna og mga paagi nga magpabilin ka nga lig-on nga nakakonektar sa
Manluluwas ug sa ingon makadawat og mas dakong kalipay.

Juan 15:12–17
Si Jesus nagsugo sa Iyang mga disipulo sa paghigugma sa usag usa

Si Presidente Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
miingon, “Sigurado nga ang labing maayo nga ebidensya sa atong pagsimba ni
Jesus mao ang pagsunod Kaniya” (“Ang Misyon ug Pagpangalagad ni
Jesukristo,” Liahona, Abr. 2013, 24).

Ang pagsimba usa ka dakong gugma ug pagtahud, ug ang pagsunod nagpasabut sa
pagsundog o pagkopya.
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Basaha ang Juan 15:12, nga mangita kon sa unsang paagi ang Manluluwas
mihangyo kanato sa pagsunod Kaniya. Mahimo nimong markahan ang unsay
imong makit-an.

Basaha ang Juan 15:13–17, nga mangita sa paagi nga gihigugma kita sa
Manluluwas. Sa bersikulo 13, ikonsiderar ang pagmarka sa unsay gisulti sa
Manluluwas nga mao ang labing mahinungdanong pagpakita sa gugma.

Badlisi ang unsay gisugyot ni Elder Claudio R. M. Costa sa Kapangulohan sa
Seventy misugyot nga atong buhaton aron sa paghalad sa atong mga kinabuhi
alang sa atong mga minahal: “Kita makahalad sa atong kinabuhi alang niadtong
atong gihigugma dili pinaagi sa pisikal nga pagpakamatay alang kanila, pero
pinaagi hinoon sa pagpakabuhi alang kanila—paghatag sa atong panahon;
kanunay anaa sa ilang kinabuhi; moalagad kanila; magmatinahuron,

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
o Liahona, Nob. 2007, 74).

Paghunahuna og tawo kinsa mihalad sa iyang kinabuhi sa usa niini nga mga paagi
alang kanimo.

Juan 15:18–27
Si Jesus mipasidaan sa Iyang mga disipulo sa mga pagpanggukod nga ilang masinati
tungod sa ilang pagpamatuod Kaniya
Human ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga disipulo kabahin sa pagpabilin diha
Kaniya ug sa pagpakita og gugma alang usag usa, Siya mitudlo kanila kon unsa ang
mahitabo kanila tungod sa ilang pagpakig-uban Kaniya. Sa Juan 15:18–25 atong
nakat-unan nga ang kalibutan, o kadtong mga makasasala, masilag sa mga
Apostoles. Si Jesukristo miingon nga kadtong nasilag Kaniya nasilag usab sa
Amahan ug nga sila adunay tulubagon sa ilang mga pagpili.

Bisan pa sa kasilag ug pagpanggukod sa uban ngadto sa Iyang mga sumusunod, Si
Jesukristo mihatag og mga paagi aron ang kalibutan makadawat og pagpamatuod
Kaniya. Basaha ang Juan 15:26–27, nga mangita sa mga saksi nga magpamatuod
kabahin ni Jesukristo ngadto sa kalibutan.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 14–15 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 16: DAY 1

Juan 16
Pasiuna
Human sa Pagpalabay nga pagpangaon, si Jesukristo mipadayon sa pagtudlo sa
Iyang mga disipulo. Iya silang giingnan nga Siya hapit na moadto sa Iyang Amahan
ug nga ang Espiritu Santo, o ang Maghuhupay, moabut ug mogiya kanila ngadto sa
kamatuoran. Si Jesus nanagna sa kaugalingon Niyang kamatayon ug Pagkabanhaw
ug mipahayag nga gidaug na Niya ang kalibutan.

Juan 16:1–15
Si Jesus mipasabut kabahin sa tahas sa Espiritu Santo
Hunahunaa nga nagbiyahe ka sa unang higayon agi sa nindot apan makuyaw nga
dapit. Usa ka suod ug sinati nga higala ang imong giya. Sa imong pag-abut sa usa
ka lisud kaayo nga lugar sa imong biyahe, milingi ka ug nadiskubrehan nga wala na
ang imong higala ug ikaw nag-inusara ug nawala. Unsa kaha ang imong mga
kabalaka ug mga pagbati sa ingon niana nga sitwasyon? ____________________

Aduna ka bay susama nga mga kabalaka ug mga pagbati atol sa mga mahagiton ug
magul-anong panahon sa imong kinabuhi? Samtang magtuon ka sa Juan 16,
pangita og mga baruganan nga makatabang kanimo nga masayud unsaon sa
pagpangita og giya ug kalinaw kon nagkinahanglan ka niini.

Human mogahin og hapit tulo ka tuig uban sa Iyang mga disipulo, si Jesukristo
misulti kanila nga Siya kinahanglan nga mobiya (tan-awa sa Juan 14:28). Sa Juan
16:1–4 atong nakat-unan nga human mokaon si Jesus sa pagkaon sa Pagpalabay
uban sa Iyang mga disipulo, Iya silang giingnan nga moabut ang panahon nga ang
mga tawo masilag kanila ug nga kini nga mga tawo motuo nga naghimo sila og
serbisyo sa Dios pinaagi sa pagpatay kanila.

Basaha ang Juan 16:5–6, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus sa Iyang mga
disipulo ug unsay ilang gibati kabahin niini.

Basaha ang Juan 16:7, nga mangita kon kinsa ang gisaad ni Jesus nga ipadala
human Siya mobiya.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mitudlo: “Samtang si Jesus personal pa nga nag-uban sa mga disipulo, wala silay
hingpit nga panginahanglan alang sa kanunay nga pakig-uban sa Espiritu nga
maoy mahitabo human mobiya si Jesus kanila” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:753).

Sa Juan 16:8–12 si Jesus mipasabut nga usa sa mga tahas sa Espiritu Santo mao ang
“[pagpaila] sa kalibutan mahitungod sa sala” (Juan 16:8). Basaha ang Juan 16:13,
nga mangita sa ubang mga tahas nga buhaton sa Maghuhupay sa mga kinabuhi sa
mga disipulo human si Jesus mibiya kanila.
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Nagkomentaryo sa Juan 16:9–11, si Elder McConkie mipasabut: “Kini lisud nga mga bersikulo
nga miabut kanato sa ingon ka kubus ug pinamubo nga porma nga nagpalisud sa paghubad
niini. Ang daw masabtan nga kahulugan mao kini: ‘Kon imong madawat ang pagpakig-uban sa
Espiritu, nga ikaw mamulong sa unsay iyang ipadayag nganha kanimo, niana ang imong mga
pagtulun-an mokombikto sa kalibutan sa sala, ug sa pagkamatarung, ug sa paghukom. Ang
kalibutan makombikto sa sala tungod sa pagsalikway kanako, sa dili pagtuo sa imong dinasig sa
Espiritu nga pagpamatuod nga Ako mao ang Anak sa Dios pinaagi kang kinsa ang kaluwasan
moabut. Sila makombikto tungod sa pagsalikway sa imong pagpamatuod sa akong
pagkamatarung—tungod sa ilang pasangil nga ako mapanamastamason, usa ka mangingilad,
ug usa ka impostor—nga sa pagkatinuod ako miadto sa akong Amahan, usa ka butang nga dili
nako mahimo gawas kon ang tanan nakong mga buhat matinuoron ug matarung. Sila
makombikto sa sayop nga paghukom tungod sa pagsalikway sa imong pagpamatuod batok sa
mga relihiyon niana nga panahon, ug sa pagpili hinoon sa pagsunod kang Satanas, ang prinsipe
niini nga kalibutan, kinsa mismo, uban sa iyang tanan nga relihiyoso nga mga pilosopiya,
pagahukman ug makita nga nagkulang.’” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:754).

Sa unsang paagi ang mga disipulo makabenepisyo sa giya ug panabut nga mahatag
sa Espiritu Santo?

Unsa nga kamatuoran mahitungod sa Espiritu Santo ang atong makat-unan gikan
sa Juan 16:13? ____________________

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang Espiritu Santo mogiya kanato ngadto
sa kamatuoran?

b. Sa unsang mga paagi ang Espiritu Santo mopakita kanato sa umaabut nga
mga butang?

Salig sa Imong Abilidad sa Pagkat-on ug Pagsunod sa Ebanghelyo
Pagbaton og pagsalig sa imong abilidad sa pagsabut sa mga kasulatan, pag-ila sa mga doktrina
ug mga baruganan, pagpasabut sa ebanghelyo ngadto sa uban, ug paggamit sa mga
pagtulun-an diha sa imong kinabuhi. Uban sa tabang sa Espiritu Santo, malig-on ka sa imong
abilidad sa pagkat-on ug pagsunod sa ebanghelyo.

Pinaagi sa Espiritu Santo, ang Dios makahatag og kasiguroan, paglaum,
panglantaw, mga pasidaan, ug giya alang sa atong umaabut.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, nga mangita kon unsaon nimo pagdapit sa
Espiritu Santo nga mogiya kanimo sa imong kinabuhi: “Sa unsang paagi nato
makuha ang Espiritu Santo isip atong giya? Kita kinahanglang maghinulsol sa
atong mga sala matag semana ug bag-uhon ang atong mga pakigsaad pinaagi
sa pag-ambit sa sakrament uban sa limpyo nga mga kamot ug putli nga

kasingkasing, sama nga kita gimandoan sa pagbuhat (tan-awa sa D&P 59: 8–9, 12). Sa ingon
lamang niini nga paagi nga maangkon nato ang balaang saad nga kita ‘sa kanunay makabaton
sa Iyang Espiritu uban [kanato]’ (D&P 20:77). Kana nga Espiritu mao ang Espiritu Santo, kansang
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misyon mao ang pagtudlo kanato, paggiya kanato ngadto sa kamatuoran, ug pagpamatuod
kabahin sa Amahan ug Anak (tan-awa sa Juan 14:26; Juan 15:26; Juan 16:13; 3 Nephi
11:32, 36)” (“Be Not Deceived,” Ensign o Liahona, Nob. 2004, 46).

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kanus-a ka mibati sa Espiritu Santo nga naggiya kanimo ngadto sa
kamatuoran o nagpakita kanimo sa umaabut nga mga butang?

b. Giunsa nimo pagkahibalo nga ang Espiritu Santo kadto nga
naggiya kanimo?

Hunahunaa ang mga pagpili nga mahimo nimong buhaton sa pagdapit sa Espiritu
Santo nga mogiya nimo. Paningkamot nga magpakabuhi sa paagi nga makadapit
sa Iyang magiyahong impluwensya diha sa imong kinabuhi.

Sa Juan 16:13 si Jesus mitudlo nga ang Espiritu Santo “dili magasulti sa iyang
kinaugalingong pagbulut-an, hinonoa ang iyang madungog mao ang iyang
igasulti.” Basaha ang Juan 16:14–15, nga mangita kon kang kinsa nga mga
mensahe ang ipamulong sa Espiritu Santo kanato.

Gikan sa unsay imong nakat-unan niini nga mga bersikulo, kompletuha ang
mosunod nga baruganan: Ang Espiritu Santo nagpadayag sa mga kamatuoran
ug mga panudlo nga nagagikan ____________________.

Nganong makatabang man nga masayran nga kon ang Espiritu Santo mamulong
kanato, Siya namulong alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo?
____________________

“Ang komunikasyon [gikan sa Espiritu Santo] ngadto sa imong espiritu magdala og
labaw pa nga kasiguroan kay sa bisan unsa nga komunikasyon nga imong
madawat pinaagi sa imong natural nga mga pagbati” (Matinud-anon sa Tinuhoan
[2004], 32). Kini nagpasabut nga ang Espiritu Santo mao ang imong labing bililhon
nga giya sa pagkat-on sa kamatuoran. Ang iyang impluwensya mas bililhon kay sa
pisikal nga ebidensya, sa mga opinyon sa ubang tawo, o sa pagpangatarungan sa
kalibutan. Ang mga disipulo sa Manluluwas kinahanglan nga makat-on nga
mosalig sa Espiritu Santo isip giya sa pisikal nga pagkawala sa Ginoo, sama nga
kita kinahanglang mosalig sa Espiritu Santo karon.

Juan 16:16–33
Ang Manluluwas naghisgut sa Iyang kamatayon ug Pagkabanhaw ug nagpahayag
nga gidaug na Niya ang kalibutan
Paghunahuna og higayon nga kinahanglan ka nga manamilit ngadto sa usa ka
higala o sakop sa pamilya alang sa usa ka taas o wala hisayri nga gidugayon sa
panahon. Unsay inyong gisulti aron sa paghupay sa usag usa samtang
nanamilit mo?

Basaha ang Juan 16:16, nga mangita kon unsa ang gisulti ni Jesus sa mga disipulo
nga tingali nakahupay kanila samtang sila naghunahuna kabahin sa Iyang pagbiya.
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Sa Juan 16:17–19 atong mabasa nga ang mga disipulo wala makasabut unsay
gipasabut ni Jesus sa dihang Siya miingon nga Siya mobiya apan nga sila makakita
Kaniya pag-usab.

Basaha ang Juan 16:20–22, nga mangita kon unsay gisulti sa Ginoo nga bation sa
Iyang mga disipulo sa Iyang pagbiya ug unsay ilang bation kon sila makakita
Kaniya pag-usab. Makatabang nga masayud nga ang mga pulong nga “inigbati sa
usa ka babaye” diha sa bersikulo 21 nagpasabut sa usa ka babaye nga mosinati og
kasakit sa dayon na niyang pagpanganak sa iyang masuso.

Sumala niini nga bersikulo, unsay bation sa mga disipulo kon mawala na si Jesus?
Unsay Iyang gisaad nga ilang bation kon makakita sila pag-usab Kaniya?

Si Jesus nasayud nga ang Iyang mga disipulo makakita Kaniya pag-usab human
Siya mabanhaw. Bisan og ang ilang kaguol sa Iyang kamatayon mahimong
hilabihan, ang hingpit nga kalipay nga ilang bation human sa Iyang Pagkabanhaw
malungtaron.

Sa Juan 16:23–32 atong mabasa nga si Jesus mitudlo sa Iyang mga disipulo nga
direkta nga mag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan diha sa Iyang (Jesukristo)
ngalan (tan-awa sa Juan 16:23) ug mipaniguro kanila sa gugma sa Amahan alang
kanila ug alang Kaniya. Siya mipaniguro usab kanila nga ang ilang mga pag-ampo,
gitumong ngadto sa Langitnong Amahan, pagatubagon.

Basaha ang Juan 16:33, nga mangita sa mga pulong nga gigamit sa Manluluwas sa
paghupay sa Iyang mga disipulo. Mahimo nimong markahan ang unsay imong
makit-an.

Ngano man nga makahimo kita sa pagbaton og kalipay ug kalinaw bisan sa usa ka
kalibutan nga puno sa kalisdanan, kasal-anan, ug kamatayon?

Gikan sa Juan 16:33 kita makakat-on nga tungod kay gidaug na ni Jesukristo
ang kalibutan, kita mahimong magmaya ug makabaton og kalinaw. Unsa
kaha ang gipasabut sa gidaug na ni Jesukristo ang kalibutan?

Isip Bugtong Anak sa Amahan, si Jesukristo nagpakabuhi nga walay sala, mibuntog
sa tanang kalibutanong mga tintasyon. Siya usab nakasinati sa tanang matang sa
sakit ug kasakit ug mitubos sa mga sala sa tanang anak sa Langitnong Amahan.
Pinaagi sa Iyang kinabuhi, Iyang pag-antus ug kamatayon, ug Iyang Pagkabanhaw,
Siya mibuntog sa tanang mga babag nga makapugong nato sa pagkalimpyo,
pagkaplag og kalinaw, ug pagpuyo pag-usab uban sa atong Amahan sa Langit ug
niadtong atong gihigugma.

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang mga paagi ang pagkahibalo nga gidaug na ni

Jesukristo ang kalibutan makatabang kanimo nga magmaya ug makabaton og
kalinaw?

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente Thomas S. Monson, nga
mangita nganong mahimo kita nga magmaya bisan sa mga pagsulay ug kalisud
niini nga kalibutan:

UNIT 16,  DAY 1

371



“Magmaya kita samtang magpakabuhi kita. Bisan og nagpuyo kita sa makuyaw
nga panahon, ang Ginoo nahigugma nato ug naghunahuna nato. Anaa sa atong
kiliran kanunay kon mohimo kita sa matarung. Motabang Siya nato sa panahon
sa panginahanglan. … Mapuno usab sa kalipay ang atong kinabuhi kon
mosunod kita sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo ni Jesukristo.

“Ang Ginoo mipahimangno, ‘Apan sumalig kamo; gidaug ko na ang kalibutan’
[Juan 16:33]. Pagkadako sa kalipay nga ikahatag niini nga kahibalo ngari nato. 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 atong dakong
pasalamat ngadto Kaniya 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).

Pamalandungi ang mosunod nga pangutana: Kanus-a man nga ang pagkasayud
nga si Jesukristo midaug sa kalibutan nakatabang kanimo nga magmaya ug
makabaton og kalinaw?

Tinguhaa nga magmaya ug mosunod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Samtang imo
kining buhaton imong mabati ang kalinaw ug paglaum nga anaa pinaagi sa
maulaong sakripisyo ug Pagkabanhaw sa Ginoo.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 16 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 16: DAY 2

Juan 17
Pasiuna
Sa wala pa nag-antus sa Getsemani ang Manluluwas, Siya mihalad sa Iyang
talagsaong Pag-ampo alang sa Iyang mga Disipulo. Siya nag-ampo nga ang Iyang
mga disipulo ug ang tanan nga mosunod Kaniya makaila sa Langitnong Amahan
ug makaangkon og kinabuhing dayon, ug Siya nag-ampo nga sila unta mahimong
usa uban Kaniya ug sa Iyang Amahan.

Juan 17:1–8
Si Jesukristo namulong ngadto sa Langitnong Amahan diha sa pag-ampo
Paghunahuna og pipila ka inila nga mga tawo nga aduna kay nahibaloan.

Karon paghunahuna og mga tawo sa imong kinabuhi nga imong nailhan nga
labing maayo.

Unsay kalainan tali sa nahibalo kabahin sa usa ka tawo ug tinuoray nga nakaila
niana nga tawo? Sa mosunod nga luna, isulat ang pipila ka butang nga mahimo
nimong buhaton aron tinud-anay gayud nga makaila sa usa ka tawo:
____________________

Ang Manluluwas nagtudlo kabahin sa kaimportante sa pagkaila sa Langitnong
Amahan ug Kaniya. Samtang magtuon ka sa Juan 17, pangita og mga kamatuoran
nga makatabang kanimo nga mosunod sa dalan diin, pag-abut sa panahon, mogiya
kanimo dili lamang nga mas mahibalo kabahin sa apan usab nga mas makaila sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Human sa Katapusang Panihapon, ang
Manluluwas milakaw uban sa Iyang
mga disipulo ngadto sa Tanaman sa
Getsemani. Sa wala pa sila moabut sa
tanaman, si Jesus mihunong aron sa
pag-ampo. Tradisyunal kining giila isip
ang Pag-Ampo alang sa Iyang mga
Disipulo. Usa ka kahulugan sa pulong
pangaliya mao ang pagpamulong
ngadto sa usa ka tawo alang sa laing
tawo. Niini nga higayon, si Jesukristo
nakigsulti ngadto sa Langitnong
Amahan alang sa Iyang mga disipulo,
naghangyo nga sila unta makadawat og
kinabuhing dayon.

Basaha ang Juan 17:1–3, nga mangita
kon giunsa paghulagway sa
Manluluwas ang kinabuhing dayon.
(Ang Juan 17:3 usa ka scripture mastery
passage. Mahimo nimong markahan
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kini nga bersikulo sa lahi nga paagi aron sa pagtabang kanimo nga makit-an kini sa
umaabut.)

Gikan sa Juan 17:3 atong nakat-unan ang mosunod nga kamatuoran: Aron
makadawat og kinabuhing dayon, kinahanglan gayud nga makaila kita sa
Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo.

1. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi ang pagkaila sa Amahan ug sa Anak lahi

kay sa pagkahibalo kabahin Nila?

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, ug markahi kon unsay iyang gisulti nga maoy
gipasabut nga makaila sa Amahan ug sa Anak: “Usa ka butang ang mahibalo
kabahin sa Dios ug lahi nga butang ang makaila kaniya. Nahibalo kita kabahin
niya kon kita nakat-on nga siya usa ka personal nga binuhat kansang panagway
gilalang ang tawo; kon kita nakat-on nga ang Anak mao ang tukma nga hulad sa

personahe sa iyang Amahan; kon kita nakat-on nga ang Amahan ug Anak nagbaton og piho nga
mga kinaiya ug gahum. Apan nakaila kita kanila, sa pagsabut nga makaangkon og kinabuhing
dayon, kon atong natagamtam ug nasinati ang sama nga mga butang nga ilang nasinati. Ang
pagkaila sa Dios mao ang paghunahuna kon unsay iyang gihunahuna, sa pagbati kon unsay
iyang gibati, sa pagbaton sa gahum nga iyang gibatonan, sa pagsabut sa mga kamatuoran nga
iyang nasabtan, ug sa pagbuhat sa iyang gibuhat. Kadtong nakaila sa Dios mahimo nga sama
kaniya, ug makabaton sa iyang matang sa kinabuhi, nga mao ang kinabuhing dayon.” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:762).

Ang pagkaila sa Dios ug pagkahimong sama Kaniya posible alang kanato samtang
kita modawat sa Espiritu Santo ug moambit sa tanan nga mga panalangin sa
Pag-ula sa Manluluwas. Hinoon, kini usa ka proseso nga magpadayon niining
tibuok nga kinabuhi ug bisan gani human niini nga kinabuhi (tan-awa sa Moroni
7:48; 10:32–33).

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong ang usa ka tawo dili makabaton og kinabuhing dayon kon dili
makaila sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo?

b. Unsa ang pipila ka mga paagi nga ikaw mas maayong makaila sa Amahan
ug sa Anak?

Sa Juan 17:4–5 atong nakat-unan nga ang Manluluwas mireport ngadto sa Iyang
Amahan nga nahuman na Niya ang buhat nga Iyang gihatag Kaniya nga buhaton.
Mihangyo Siya sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya
nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi.

Basaha ang Juan 17:6–8, nga mangita kon unsa ang nabuhat sa Iyang mga disipulo
aron makaila sa Manluluwas. Mahimo nimong markahan ang unsay imong
makit-an.
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Scripture Mastery—Juan 17:3
3. Basaha og kusog ang mosunod nga kopya sa scripture mastery

passage Juan 17:3:

“Ug ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao
ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga imong pinadala.

Sunod, karasi ang bisan unsang tulo ka mga pulong aron dili na ka makakita
niini, ug usba sa pagbasa og kusog ang tudling, lakip ang mga pulong nga
imong gikarasan. Balika ang paagi sa pagkaras sa mga pulong ug pagbasa og
kusog sa tudling hangtud nga makarasan ang tanan nga mga pulong. Dayon
buhata ang imong labing maayo sa pagsulat sa tudling diha sa imong scripture
study journal base sa imong nasag-ulo.

Juan 17:9–19
Ang Manluluwas nag-ampo alang sa Iyang mga disipulo
Basaha ang Juan 17:9, 11–18, nga mangita kon unsay giampo ni Jesus alang sa
Iyang mga disipulo.

Timan-i nga ang Manluluwas naghisgut nga ang Iyang mga disipulo mopadayon
nga magpuyo sa kalibutan nga dautan ug nga nagdumot kanila. Gikan sa Juan
17:14–16 atong nakat-unan nga isip mga disipulo ni Jesukristo, kita
kinahanglan nga anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Mahimo
nimong isulat kini nga baruganan diha sa margin sa imong mga kasulatan.

Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut nga anaa sa kalibutan apan dili iya sa
kalibutan? ____________________

Ang mosunod nga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles makatabang kanimo nga makasabut unsaon sa pagpuyo sa
kalibutan ug dili iya sa kalibutan:

“Sa Simbahan, kanunay natong isulti ang panultihon: ‘Pagpakabuhi dinhi sa
kalibutan apan dili iya sa kalibutan.’ …

“Tingali kinahanglan nga isulti ang panultihon … isip duha ka managlahi nga
mga pahimangno. Una, ‘Pagpakabuhi dinhi sa kalibutan.’ “Pagpanginlabut;
pagpakisayud. Tinguhaa ang pagkamasinabtanon ug kamauyunon ug sabta ang
pagkalain-lain.” Paghimo og makahuluganong mga kontribusyon sa katilingban

pinaagi sa pagserbisyo ug pag-apil. Ikaduha, ‘Pagpakabuhi nga dili iya sa kalibutan.’ Ayaw og
sunda ang sayop nga dalan o mokompromiso aron sa pag-uyon o pagdawat sa dili matarung. …

“Ang mga miyembro sa Simbahan kinahanglan nga mas moimpluwensya kay sa
maimpluwensyahan. “Kinahanglan kitang molihok aron maminosan ang nga epekto sa sala ug
dautan kay sa pasagdan lang nga mabanlas uban niini. Kinahanglan nga magtinabangay kita sa
pagsulbad sa problema kay sa likayan o pasagdan lamang kini” (“The Effects of Television,”
Ensign, May 1989, 80).

Pamalandungi kon ngano nga ang Ginoo gusto kanato nga magpabilin sa kalibutan
apan dili magpaiya sa kalibutan.
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4. Sa imong scripture study journal, ipasabut unsaon sa tawo nga
maanaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan sa matag usa sa

mosunod nga mga kahimtang: sa eskwelahan, kauban sa mga higala, ug diha
sa internet. Dayon pagsulat og piho nga paagi nga ikaw magtinguha nga mas
mosunod sa Manluluwas pinaagi sa pagkaanaa sa kalibutan apan dili iya sa
kalibutan.

Juan 17:20–26
Ang Manluluwas nag-ampo alang sa tanang mga tawo kinsa modawat sa Iyang
ebanghelyo
Bisan pa sa atong labing maayo nga mga paningkamot, dili kita makapabilin nga
hingpit nga limpyo gikan sa sala ug dautan nga anaa sa kalibutan. Kon dili kita
malimpyohan gikan sa atong mga sala, kita isalikway gikan sa presensya sa Dios
hangtud sa kahangturan tungod kay walay mahugaw nga butang nga makapuyo sa
Iyang presensya (tan-awa sa 1 Nephi 15:33–34).

Basaha ang Juan 17:20–23, nga mangita kon unsay giampo ni Jesukristo. Mahimo
nimong markahan ang pulong nga usa bisan asa kini nga makita niini nga mga
bersikulo.

Timan-i nga ang Manluluwas nag-ampo dili lamang alang sa Iyang mga Apostoles
apan alang usab niadtong motuo sa ilang mga pulong nga silang tanan unta
mahimong usa sama nga si Jesus ug ang Amahan usa. Kini nga mga bersikulo
nagklaro nga ang Amahan ug ang Anak duha ka managlahi nga binuhat. Si Jesus
nag-ampo alang sa espirituhanon nga panaghiusa, dili pisikal nga panaghiusa.

Unsay naghimo niining posible alang kanato nga mahimong usa uban sa Amahan
ug Anak?

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut sa unsang paagi kita mahimong usa uban sa Amahan ug Anak: “Ang
literal nga kahulugan sa Iningles nga pulong Atonement sayon nga masabtan:
at-one-ment, ang paghiusa sa mga butang nga nabulag o nabahin” (“Ang
Pag-ula ni Jesukristo,” Ensign, Mar. 2008, 34–35).

Usa ka importante nga kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa Juan 17:20–23
mao nga samtang kita moduol kang Jesukristo ug modawat sa mga
panalangin sa Iyang Pag-ula, kita mahimong usa uban sa Amahan ug Anak.

Gikan sa imong nahibaloan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, nganong
gusto man nimo nga mahimong usa uban kanila? ____________________

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente James E. Faust sa Unang
Kapangulohan, nga mangita sa panalangin nga moabut niadtong nagtinguha nga
mahimong usa uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.
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“Kita kinahanglan kinasingkasing nga magtinguha dili lamang aron masayud
kabahin sa Agalon, apan maningkamot, samtang sa Iyang pagdapit, nga
mahimong usa uban Kaniya (tan-awa sa Juan 17:21), aron ‘malinig-unan kamo
sa gahum pinaagi sa iyang Espiritu diha sa kinasuluran sa inyong pagkatawo’
(Efe. 3:16). …

“Kini ang akong pagpamatuod nga kita nag-atubang og malisud nga mga
panahon. Kita kinahanglang maisugon sa pagkamasulundon. Ang akong pagsaksi mao nga kita
pagasulayan sa atong espirituhanong kalig-on, tungod kay ang umaabut nga mga adlaw puno sa
kasakit ug kalisud. Apan uban sa masaligan nga kahupayan sa personal nga relasyon uban sa
Dios, mahatagan kita og makapakalma nga kaisug”(“That We Might Know Thee,” Ensign, Ene.
1999, 2, 5).

5. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsay imong buhaton aron mas makaila sa Langitnong

Amahan ug ni Jesukristo ug malig-on ang imong relasyon Kanila?

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 17 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 16: DAY 3

Juan 18–19
Pasiuna
Human ang mga lider nga Judeo midakop ug misukit-sukit ni Jesus, sila midala
Kaniya ngadto ni Pilato aron taralon ug pagahukman. Si Pilato misugot sa
Pagkalansang ni Jesus sa Krus bisan kon nakombinser siya sa Iyang
pagka-inosente. Samtang diha sa krus, si Jesus misugo ni Apostol Juan sa
pag-atiman sa Iyang inahan, si Maria. Human namatay si Jesus, ang Iyang lawas
gipahimutang sa usa ka lubnganan.

Juan 18:1–32
Si Jesus gidakop ug gisukit-sukit sa mga lider nga Judeo, kinsa midala dayon Kaniya
ngadto ni Pilato
Kanus-a man nga labing lisud alang kanimo nga magpakabana sa kaayohan sa
uban? ____________________

1. Sa imong scripture study journal, pagdrowing og linya sa tunga sa
usa ka pahina aron makahimo og duha ka kolum. Ngalani ang usa

ka kolum og Mga kabalaka ni Jesukristo ug ang lain nga kolum Mga kabalaka ni
Pilato. Atol sa pagdakop, pagtaral, ug Pagkalansang sa Manluluwas sa Krus, si
Jesus ug ang Romano nga gobernador nga si Pilato mipili nga hatagan og bili, o
prayoridad, ang managlahing mga butang. Samtang magtuon ka sa Juan 18–19,
pangita og mga kamatuoran nga imong makat-unan gikan sa mga ehemplo ni
Jesus ug ni Pilato nga makatabang kanimo nga masayud unsa nga mga
kabalaka ang hatagan og prayoridad sa imong kinabuhi. Isulat ang mga
kamatuoran nga imong madiskubrehan niining tibuok nga leksyon sa angay
nga kolum sa imong scripture study journal.

Atong mabasa sa Juan 18:1–3 nga human si Jesus nag-antus sa Tanaman sa
Getsemani, si Judas Iscariote miabut uban sa grupo sa mga opisyal kinsa mianha
aron sa pagdakop ni Jesus. Kon nasayud ka nga usa ka pundok sa armado nga mga
opisyales nagsingabut aron sa pagdakop kanimo ug sa katapusan mopatay kanimo,
unsa kaha ang imong reaksyon?

Basaha ang Juan 18:4–11 ug Lucas 22:50–51, nga mangita kon unsay reaksyon ni
Jesus pag-abut niini nga grupo.

Ang mga pulong kining mga tawhana diha sa Juan 18:8 ug sa mga diha sa Juan 18:9
nagpasabut sa mga Apostoles kinsa uban ni Jesus. Sumala niini nga mga bersikulo,
unsa man ang gikabalak-an ni Jesukristo?

Human makabasa sa Juan 18:4–11 ug Lucas 22:50–51, isulat sa imong scripture
study journal, diha sa kolum nga gingalanan og “Mga kabalaka ni Jesukristo,” unsa
ang gikabalak-an sa Manluluwas.
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Atong mabasa sa Juan 18:12–32 nga si
Jesus mitugot sa mga opisyal sa
pagdakop Kaniya. Sila midala Kaniya
ngadto ni Anas, ang kanhi labawng
sacerdote [high priest], kinsa mipadala
ni Jesus aron masukit-sukit ni Caifas,
ang umagad ni Anas (tan-awa sa Juan
18:13). Si Caifas mao ang gitudlo nga
labawng sacerdote nianang higayuna,
ug siya naningkamot gayud nga
mapahamtangan sa kamatayon si Jesus (tan-awa sa Juan 18:14). Si Pedro ug lain
nga disipulo misunod kang Jesus ug mitan-aw sa pagsukit-sukit ni Caifas Kaniya
(tan-awa sa Juan 18:15–16). Sa dihang tulo ka lain-laing mga tawo nangutana kang
Pedro kon usa ba siya sa mga disipulo ni Jesus, si Pedro milimud nga nakaila
Kaniya sa matag higayon (tan-awa sa Juan 18:17, 25, 26–27). Human si Caifas
misukit-sukit ni Jesus, ang mga lider nga Judeo midala kang Jesus, sayo sa buntag,
ngadto ni Pilato, ang Romano nga gobernador sa probinsiya sa Judea, aron mataral
ug masentensyahan (tan-awa sa Juan 18:28–30). Ang mga taga-Roma lamang ang
may awtoridad sa pagpahigayon sa sentensya sa kamatayon didto sa Jerusalem
(tan-awa sa Juan 18:31).

Juan 18:33–19:16
Si Jesus gitaral sa atubangan ni Pilato
Basaha ang Juan 18:33–35, nga mangita kon unsay gusto nga mahibaloan ni Pilato
kabahin ni Jesus.

Ang mga lider nga Judeo miakusar ni Jesus nga nangangkon nga maoy hari sa mga
Judeo tungod kay kon si Jesus nangangkon nga usa ka hari, Siya mamahimong
sad-an sa pagpanghulhog, o pagbudhi, batok sa panggobyerno nga Romano
(tan-awa sa Juan 19:12) ug busa mahimong pahamtangan sa kamatayon.

Basaha ang Juan 18:36–37, nga mangita kon unsay gipasabut ni Jesus kang Pilato.

Basaha ang Juan 18:38, nga mangita kon unsay nahukman ni Pilato kabahin
ni Jesus.

Sa Juan 18:39–19:5 atong nakat-unan nga si Pilato mitanyag nga buhian si Jesus
sumala sa kustombre sa Judeo nga mobuhi og usa ka binilanggo sa fiesta sa
Pagpalabay (tan-awa sa Juan 18:39). Ang mga sacerdote nga punoan ug mga
opisyales mipili nga pabuhian hinoon ang tulisan nga si Barrabas (tan-awa sa Juan
18:40) ug namugos nga ilansang sa krus si Jesus (tan-awa sa Juan 19:6). Gipalatigo
(gipalatus) ni Pilato si Jesus, ug ang mga sundalo nga Romano mipahaum og
linukong nga mga sampinit sa Iyang ulo ug mibugal-bugal Kaniya (tan-awa sa Juan
19:1–2), ug dayon gipresentar ni Pilato si Jesus sa katawhan.

Basaha ang Juan 19:4, nga mangita kon unsay gibalik-balik og sulti ni Pilato ngadto
sa mga Judeo.

Unsa ang malagmit nga gituohan ni Pilato nga maoy husto nga buhaton?
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Sumala sa Juan 19:7, ang mga lider nga Judeo misulti ni Pilato nga si Jesus
nangangkon nga Siya mao ang Anak sa Dios. Basaha ang Juan 19:8–11, nga
mangita sa tubag ni Pilato dihang nakadungog siya nga si Jesus miingon nga Siya
ang Anak sa Dios. Pangitaa usab kon unsay gisulti ni Jesus kang Pilato kabahin sa
gahum ni Pilato isip gobernador.

Kon ikaw ang anaa sa posisyon ni Pilato, unsa kahay imong bation human
makadungog ni Jesus nga nag-ingon nga wala kay gahum batok Kaniya “kon wala
ka pa hatagi [niana nga gahum] gikan sa kahitas-an” (Juan 19:11)?

Ang pamahayag ni Jesus sa Juan 19:11 kabahin sa mga lider nga Judeo nga adunay
“labaw pa kadakog sala” nagpasabut nga kon si Pilato mosugot sa hangyo sa
pundok sa mga katawhan ug momando nga si Jesus ilansang sa krus, si Pilato
adunay sala—hinoon dili sama ka dako niadtong aktibong nagtinguha sa
kamatayon ni Jesus.

Basaha ang Mateo 27:19, nga timan-an unsay gitambag sa asawa ni Pilato nga
iyang buhaton. Dayon basaha ang Juan 19:12–15, nga mangita kon unsay gisulayan
pagbuhat ni Pilato kabahin ni Jesus ug unsay reaksyon sa mga Judeo kinsa
nagtinguha sa pagpatay kang Jesus.

Timan-i sa Juan 19:12 kon sa unsang paagi ang mga lider nga Judeo mihulga ni
Pilato dihang ilang nasayran nga gusto niyang buhian si Jesus.

Aron mapugos si Pilato, gipahinumduman sa mga Judeo si Pilato nga kon iyang
buhian si Jesus, mahimong isipon siya nga mabudhion kang Cesar. Kon ang mga
Judeo moreport niini nga pagkamabudhion, tingali kuhaon ni Cesar ang posisyon
ug gahum ni Pilato isip gobernador. Niining higayona si Pilato kinahanglang
mopili tali sa pagtinguha sa iyang kaugalingong interes ug pagbuhi ni Jesus, kinsa
iyang nasayran nga walay sala.

Basaha ang Juan 19:16, nga mangita kon unsay gipili nga buhaton ni Pilato.

Unsay matudlo kanato sa mga lihok ni
Pilato mahitungod sa iyang nag-unang
mga kabalaka?

Sa imong scripture study journal, diha
sa kolum nga gingalanan og “Mga
kabalaka ni Pilato,” isulat kon unsay
gikabalak-an og maayo ni Pilato.

Gikan sa atong pagtuon sa mga
kabalaka ni Pilato nga gipakita diha sa Juan 18–19, atong nakat-unan nga ang
pag-una sa atong kaugalingon nga mga interest kay sa pagbuhat sa unsay
matarung modala kanato sa pagpakasala. Isulat kini nga baruganan sa imong
scripture study journal diha sa kolum nga gingalanan og “Mga kabalaka ni Pilato.”

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
journal:

a. Unsa ang pipila ka sitwasyon diin kita mahimong matintal sa pag-una sa
atong kaugalingong mga interes kay sa pagbuhat sa unsay matarung?
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b. Unsa ang pipila ka butang nga mahimo nimong buhaton sa pagbuntog sa
tintasyon nga unahon ang imong kaugalingong interes kay sa pagbuhat sa
unsay matarung, bisan kon kini dili popular?

Juan 19:17–42
Si Jesus gilansang sa krus, ug ang Iyang lawas gipahimutang sa usa ka lubnganan
Atong mabasa sa Juan 19:17–24 nga si Jesus mipas-an sa Iyang krus ug miadto sa
Golgota, diin Siya gilansang sa ikatulo nga oras (tan-awa sa Marcos 15:25; kini mao
ang ikatulo nga oras human sa pagsubang sa adlaw). Basaha ang Juan 19:25–27,
nga mangita kon kinsa ang anaa duol sa krus sa dihang si Jesus gilansang sa krus.

Samtang Siya nagbitay sa krus, si kinsa man ang gikabalak-an ni Jesus?

Ang mga pulong nga “tinun-an nga … hinigugma [ni Jesus]” (Juan 19:26)
nagpasabut ngadto ni Apostol Juan, nailhan usab nga si Juan ang Hinigugma.
Dihang si Jesus miingon ngadto kang Juan, “Tan-awa ang imong inahan,” siya
nagsugo ni Juan sa pag-atiman ni Maria, Iyang inahan, sama nga siya ang
kaugalingon nga inahan ni Juan. Sa imong scripture study journal, diha sa kolum
nga gingalanan og “Mga kabalaka ni Jesukristo,” isulat kon kinsa ang gipakita niini
nga mga bersikulo nga maoy gikabalak-an ni Jesus.

Basi sa mga kabalaka nga nailhan sa imong pagtuon sa Juan 18–19, unsaon nimo
paghulagway ang kinaiya ni Jesukristo kon itandi ngadto sa kinaiya ni Pilato?
____________________

Gikan sa atong pagtuon sa kinaiya sa Manluluwas nga gipakita sa Juan 18–19,
atong nakat-unan nga makasunod kita sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa
pagpili sa pagtabang sa uban bisan kon kita mismo nanginahanglan. Isulat
kini nga baruganan sa imong scripture study journal diha sa kolum nga gingalanan
og “Mga kabalaka ni Jesukristo.”

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo:
“Ang karakter [kalig-on] sa usa ka tawo mapadayag … diha sa gahum nga
makaila sa pag-antus sa ubang mga tawo kon kita mismo nag-antus; diha sa
abilidad nga makamatikod sa kagutom sa uban kon kita gigutom; ug diha sa
gahum sa pagtabang ug paghatag og kalooy alang sa espirituhanong pag-antus
sa uban kon kita anaa taliwala sa atong kaugalingong espirituhanon nga kasakit.

Sa ingon, ang karakter mapakita pinaagi sa pagtan-aw ug pagtabang sa uban sa diha nga ang
natural ug kinaiyanhon nga reaksyon mao ang pagpokus sa kaugalingong panginahanglan ug
gusto. Kon ang ingon nga kapasidad sa pagkatinuod mao ang katapusang sukdanan sa moral
nga karakter, niana ang Manluluwas sa kalibutan mao ang hingpit nga ehemplo sa maong
makanunayon ug manggiloy-on nga karakter” (“Ang Karakter ni Kristo” [Brigham Young
University–Idaho Religion Symposium, Ene. 25, 2003], byui.edu/devotionalsandspeeches).

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kanus-a ka nakakita og usa ka tawo nga misunod sa ehemplo sa
Manluluwas pinaagi sa pagpili sa pagtabang sa uban bisan kon siya
nanginahanglan?
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b. Sa unsang paagi kaha kita makapalambo niining matanga sa Kristohanon
nga karakter ug magtinguha sa pagtabang sa uban bisan kon kita mismo
nanginahanglan?

c. Unsay imong buhaton sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa
pagpili sa pagtabang sa uban bisan kon ikaw mismo nanginahanglan?

Atong nakat-unan diha sa Juan 19:28–42 nga human si Jesus namatay sa ikasiyam
nga oras (tan-awa sa Marcos 15:34), si Jose nga taga-Arimatea mihangyo ni Pilato
alang sa lawas ni Jesus. Si Jose ug Nicodemo dayon miandam dayon sa lawas sa
Manluluwas ug gibutang kini sa usa ka lubnganan nga gidonar ni Joseph.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 18–19 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 16: DAY 4

Juan 20–21
Pasiuna
Sa Dominggo human sa Paglansang sa Krus, si Maria Magdalena nakadiskobre nga
ang lubnganan nga gibutangan sa lawas ni Jesus walay sulod, ug siya milakaw ug
misulti ngadto ni Pedro ug Juan, kinsa midagan dayon paingon sa lubnganan. Ang
nabanhaw nga Kristo mipakita ngadto ni Maria ug sa wala madugay ngadto sa
Iyang mga disipulo. Diha sa baybayon sa Dagat sa Galilea, si Jesus midapit ni Pedro
sa pagpakita sa iyang gugma alang Kaniya pinaagi sa pagpakaon sa Iyang karnero.

Juan 20:1–10
Si Maria Magdalena nakakaplag nga walay sulod ang lubnganan ni Jesus ug
nanugid kang Pedro ug Juan, kinsa nanagan dayon padulong sa lubnganan
Hunahunaa kon unsa kaha ang imong
bation kon anaa ka sa dihang ang lawas
ni Jesus gibutang sa lubnganan. Usa
kadto ka Biyernes, ug ang Iyang
paglubong kinahanglang humanon sa
dili pa ang Igpapahulay sa Judeo
magsugod sa pagsawop sa adlaw ug
nagpadayon hangtud pagsawop sa
adlaw pagka-Sabado. Samtang imong
basahon ang mosunod nga pamahayag
ni Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles,
hunahunaa kon unsa ang gibati sa mga
disipulo ni Jesus:

“Naghunahuna ko unsa ka ngitngit kadto nga Biyernes sa dihang si Jesukristo
gilansang sa krus.

“Nianang makalilisang nga Biyernes ang kalibutan nauyog ug nangitngit.
Makahahadlok nga mga unos mihampak sa yuta.

“Kadtong dautan nga mga tawo kinsa nagtinguha sa Iyang kinabuhi nagmaya.
Karon nga wala na si Jesus, sigurado nga kadtong misunod Kaniya

magkatibulaag. Nianang adlawa nagbarug sila nga madaugon.

“Nianang adlawa ang tabil sa templo nagisi ngadto sa duha ka bahin.

“Si Maria Magdalena ug si Maria, ang inahan ni Jesus, napuno sa kasubo ug kawalay paglaum.
Ang halangdong tawo nga ilang gihigugma ug gitahud nagbitay nga wala nay kinabuhi diha
sa krus.

“Niana nga Biyernes ang mga Apostoles nangahugno. Si Jesus, ang ilang Manluluwas—ang
tawo nga milakaw sa tubig ug mibuhi sa patay—Mismo sa iyang Kaugalingon nahimong ubos sa
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pagkontrolar sa dautang mga tawo. 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).

1. Hunahunaa nga ikaw usa ka news reporter sa panahon sa
pagkamatay ug Pagkabanhaw ni Jesus ug nga ikaw gihangyo sa

pagsulat og serye sa mga artikulo kabahin niini nga mga hitabo. Sa imong
scripture study journal, pagsulat og news report nga daw nag-interbyu ka sa
mga disipulo ni Jesus human Siya namatay ug gilubong. Mahimo nimong
hisgutan ang mga hunahuna ug pagbati nga gisulti nila nga ilang nasinati
samtang nagtan-aw sila sa lubnganan ni Jesus nga gisirad-an.

Bisan pa sa trahedya sa kamatayon ug paglubong sa Manluluwas, si Elder Wirthlin
miingon, “Apan ang kawalay paglaum nianang adlawa wala magdugay” (“Ang
Dominggo Moabut,” 30).

Samtang magtuon ka sa Juan 20, tan-awa kon ngano nga “ang kawalay paglaum
nianang adlawa wala magdugay.”

Basaha ang Juan 20:1–2, nga mangita kon unsay nakaplagan ni Maria Magdalena
sa dihang miabut siya sa lubnganan ni Jesus sa sayong buntag sa Dominggo.

Unsa ang gibuhat ni Maria sa dihang iyang nadiskobrehan nga ang bato gikuha
gikan sa entrada sa lubnganan? Unsay iyang gituohan nga maoy nahitabo?

Basaha ang Juan 20:3–10, nga mangita kon unsay gibuhat ni Pedro ug Juan, kinsa
maoy gipasabut nga “sa usang tinun-an” (bersikulo 2) ug “sa usang tinun-an”
(bersikulo 3), human makadungog sa balita ni Maria.

Unsay reaksyon ni Juan pagkakita sa walay sulod nga lubnganan? Unsay iyang
gituohan?

Hangtud nga si Juan mitan-aw ngadto sa walay sulod nga lubnganan, wala gayud
siya hingpit nga nakasabut sa mga deklarasyon sa Manluluwas Siya mabanhaw
gikan sa mga patay sa ikatulong adlaw. Sa pagkakita sa walay sulod nga lubnganan,
si Juan nahinumdom ug mituo (tan-awa sa Juan 20:8–9).

Juan 20:11–31
Ang nabanhaw nga Manluluwas nagpakita ni Maria Magdalena ug sa wala
madugay ngadto sa Iyang mga disipulo
Basaha ang Juan 20:11–15, nga mangita kon kinsay namulong ngadto kang Maria
human mibiya sa lubnganan si Pedro ug Juan.
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Ang nabanhaw nga si Jesus nagpakita
ngadto ni Maria Magdalena.

Paghanduraw sa mga Panghitabo gikan sa mga Kasulatan
Ang imong pagtuon sa kasulatan mahimong mas makahuluganon kon imong ihanduraw ang
mga panghitabo nga girekord diha sa mga kasulatan. Sama pananglit, hunahunaa kon unsa kaha
ang imong bation ug buhaton kon anaa ka niadto nga mga panghitabo nga gihulagway diha sa
Juan 20. Ang paghanduraw makatabang usab kanimo nga makaamgo sa pagkasusama tali sa
mga panghitabo sa kasulatan ug sa mga sitwasyon sa imong kinabuhi ug makaandam kanimo sa
paggamit sa mga kamatuoran nga gitudlo sa mga kasulatan.

Basaha ang Juan 20:16–18, nga mangita kon unsa ang gisugo ni Jesus nga buhaton
ni Maria.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut sa kahulugan sa mga pulong “ayaw na ako pagkupti” diha sa Juan
20:17: “Ang King James Version mikutlo kang Jesus nga nag-ingon nga ‘Ayaw
ako paghikapa.’ Ang Joseph Smith Translation mabasa nga nag-ingon ‘Ayaw ako
pagkupti.’ Ang lain-laing mga hubad gikan sa Griyego naghubad niini nga
tudling isip ‘Ayaw panggunit kanako’ o ‘Ayaw pagkupot kanako.’ Ang uban

naghatag sa kahulugan nga ‘Ayaw na panggunit kanako’ o ‘Ayaw na pagkupot kanako.’ Ang
uban naghisgot sa paghunong sa pagkupot kaniya o paggunit kaniya, nagpasabut nga si Maria
nagkupot na kaniya. Adunay balido nga rason sa pagtuo nga ang gipasabut sa Nabanhaw nga
Ginoo ngadto ni Maria ingon niini: ‘Ikaw dili na makahawid kanako dinhi, kay mosaka na ako
ngadto sa akong Amahan’” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols.
[1979–81], 4:264).

Sumala sa Juan 20:17, unsa pa man ang
gisugo ni Jesus nga buhaton ni Maria?

2. Padayon sa
paghanduraw nga usa

ka ka news reporter atol niini nga
mga panghitabo. Sa imong scripture
study journal, pagsulat og news
report nga daw nakainterbyu ka ni
Maria Magdalena. Mahimo ka nga
mosulat mahitungod sa iyang saksi
sa nabanhaw nga Ginoo ug sa iyang
mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana: Unsay imong
gihunahuna sa dihang imong nakita
nga walay sulod ang lubnganan?
Unsay sunod nimong gibuhat?
Kanus-a ka nakaamgo nga si
Jesukristo buhi pa? Sa imong report,
isulat kon motuo ba ka sa istorya ni
Maria ug ngano.
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Hinumdumi nga pipila sa mga disipulo naglisud sa pagtuo sa saksi ni Maria
(tan-awa sa Marcos 16:11). Basaha ang Juan 20:19–20, nga mangita kon unsay
nahitabo nianang gabhiuna.

Gikan niini nga istorya atong nakat-unan nga si Jesukristo mibuntog sa
kamatayon pinaagi sa Iyang Pagkabanhaw.

Sumala sa Juan 20:20, unsay gibati sa mga disipulo sa dihang ilang nakita ang
nabanhaw nga Ginoo?

Si Elder Joseph B. Wirthlin mipasabut nganong “ang kawalay paglaum nianang
[mangitngit nga Biyernes] wala magdugay”:

“Ang pagkawalay paglaum wala magdugay tungod kay pagka Dominggo, ang
nabanhaw nga Ginoo mibugto sa higut sa kamatayon. Mibangon Siya gikan sa
lubnganan ug mipakita sa mahimayaong kadaugan isip Manluluwas sa
katawhan. …

“Matag usa kanato adunay atong kaugalingon nga Biyernes—kadtong mga
adlaw nga ang kalibutan mismo ingon og nabungkag ug ang mga tipak sa atong

kalibutan nagkatag libot kanato nga piniraso. Tanan kita makasinati niadtong nangabuak nga
panahon diin maora og dili na mauli pa. Tanan kita adunay mga Biyernes.

“Apan akong ipamatuod kaninyo sa pangalan sa Usa kinsa mibuntog sa kamatayon—ang
Dominggo moabut. Diha sa kangiub sa atong kasub-anan, ang Dominggo moabut.

“Bisan unsa man kita ka walay paglaum, bisan unsa ang kasub-anan, ang Dominggo moabut.
Dinhi niining kinabuhia o sa sunod, ang Dominggo moabut” (“Ang Dominggo Moabut,” 30).

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsang paagi ang pagkahibalo nga si Jesukristo nabanhaw makatabang
kanato samtang nagsubo kita sa kamatayon sa usa ka tawo nga atong
gimahal?

b. Sa unsang paagi ang saad sa Pagkabanhaw makatabang kanato panahon sa
ubang lisud nga mga kasinatian sa kinabuhi?

Ang Juan 20:21–23 nagrekord nga human mipakita si Jesus ngadto sa Iyang mga
disipulo sa mga samad sa Iyang mga kamot ug kilid, Siya misugo kanila sa
pagbuhat sa Iyang buhat. Siya miingon ngadto kanila, “Dawata ninyo ang Espiritu
Santo” (Juan 20:22), nga mahimong nagpasabut nga Siya mipanalangin kanila sa
pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, apan dili nila hingpit nga matagamtam ang
mga panalangin niana hangtud sa kaulahian. Mitudlo usab siya mahitungod sa
ilang responsibilidad sa pagtabang sa uban nga makadawat sa kapasayloan sa ilang
mga sala.

Basaha ang Juan 20:24–25, nga mangita sa ngalan sa Apostol kinsa wala nianang
sagrado nga okasyon.

Tan-awa sa bersikulo 25 unsay gisulti ni Tomas nga iyang gikinahanglan aron
motuo. Ngano kaha nga lisud alang kaniya ang pagtuo nga nabanhaw si Jesus?
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Ang konsepto sa pagkabanhaw lisud nga masabtan alang sa kadaghanan o sa
tanan nga mga disipulo panahon sa mortal nga kinabuhi ni Jesus. Sama sa ubang
mga disipulo, si Tomas wala pa gihapon makasabut unsa ang pagkabanhaw, ug siya
nangita og usa ka pisikal nga saksi.

Basaha ang Juan 20:26–29, nga mangita kon unsay nasinati ni Tomas paglabay sa
walo ka adlaw.

Timan-i nga si Jesus midapit ni Tomas nga “ayaw na nianang pagkadili
matinuohon, hinonoa magmatinuohon ka” (Juan 20:27). Gikan sa kasinatian ni
Tomas atong nakat-unan nga kita mapanalanginan kon mopili kita sa pagtuo
kang Jesukristo bisan kon kita dili makakita Kaniya.

Si Elder Gerrit W. Gong sa Seventy mitudlo:

“Ang pagtuo usa ka pagpili. …

“Kon mopili kita nga motuo, kita makasabut ug makakita sa mga butang sa lahi
nga paagi. Kon kita makakita ug magpakabuhi niana nga paagi, kita
magmalipayon sa paagi nga ang ebanghelyo lang ang makahatag” (“Choose
Goodness and Joy,” New Era, Ago. 2011, 44).

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong mopili ka sa pagtuo kang Jesukristo bisan kon wala nimo Siya
makita sa imong mortal nga mga mata?

b. Unsay atong mabuhat aron sa pagpakita nga kita mipili sa pagtuo kang
Jesukristo?

c. Sa unsang paagi ka napanalanginan tungod sa pagpili nga motuo kang
Jesukristo?

Basaha ang Juan 20:30–31, nga mangita kon nganong girekord ni Juan kini nga
mga panghitabo.

Gikan niini nga mga bersikulo, atong nakat-unan ang mosunod nga mga
kamatuoran: Ang mga apostoles ug mga propeta nagpamatuod ni Jesukristo
aron kita motuo nga Siya mao ang Anak sa Dios. Pinaagi sa pagpili nga
motuo diha sa pagpamatuod ni Jesukristo nga gihatag sa mga apostoles ug
mga propeta ug dayon sa pagsunod nga matinud-anon niana nga
pagpamatuod, makadawat kita og kinabuhing dayon.

5. Pagsulat og dili mominos duha ka mga paragraph nga nagtubag sa
mosunod nga pangutana sa imong scripture study journal: Sa tanan

nga gisulat diha sa mga Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan, unsa nga
istorya, panghitabo, o pagtulun-an gikan sa mortal nga pangalagad sa
Manluluwas nga nakatabang kanimo sa pagtuo nga si Jesukristo mao ang Anak
sa Dios? Ngano man? Pangandam sa pagpakigbahin sa unsay imong nasulat
diha sa inyong klase.
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Juan 21:1–17
Ang nabanhaw nga Ginoo nagpakita ngadto sa uban sa Iyang mga disipulo sa
Dagat sa Tiberias
Ang Juan 21:1–17 nagrekord nga ang nabanhaw nga Ginoo mipakita pag-usab
ngadto sa pipila sa Iyang mga disipulo samtang sila nangisda. Sa pagkakita nila
kang Jesus, sila daling mibalik ngadto sa baybayon, ug sila nangaon sa isda ug pan
uban Kaniya. Atol sa ilang pagpangaon si Jesus midapit ni Pedro sa pagpakita sa
iyang gugma alang Kaniya pinaagi sa pagbiya sa iyang kinabuhi isip usa ka
mangingisda ug pagserbisyo sa mga katawhan sa Ginoo.

Juan 21:18–25
Si Jesus nanagna sa pagkamartir ni Pedro ug sa pagkabalhin sa pagkahimaya
ni Juan
Diha sa Juan 21:18–19 atong mabasa nga si Jesus nanagna nga sa pagkatigulang na
ni Pedro iya nga “pagatuy-uron ang [iyang] mga kamot” (Juan 21:18) ug
pagadad-on sa dapit nga dili niya gusto nga moadto. Sagad nga gituohan nga si
Pedro namatay pinaagi sa paglansang sa krus. Hinoon, giingon nga si Pedro
mihangyo nga ituwad siya sa paglansang sa krus tungod kay mapaubsanon siyang
mikonsiderar sa iyang kaugalingon nga dili takus nga mamatay sa sama nga paagi
sa Manluluwas (tan-awa sa Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:151–52).

Human makadungog kabahin niini nga panagna, si Pedro nangutana kon unsa ang
mahitabo ngadto ni Apostol Juan, o si Juan ang Hinigugma (tan-awa sa Juan
21:20–21). Basaha ang Juan 21:22–23, nga mangita kon giunsa pagtubag sa
Manluluwas si Pedro.

Ang pulong nga magapabilin diha sa bersikulo 22 nagpasabut nga magpabiling buhi
dinhi sa yuta. Sa ingon, si Juan magpabilin sa yuta isip usa ka nabalhin sa
pagkahimaya nga binuhat hangtud sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo. Ang
nabalhin sa pagkahimaya nga mga binuhat mao ang “mga tawo kinsa giusab aron
dili makasinati og sakit o kamatayon hangtud sa ilang pagkabanhaw ngadto sa
pagka-imortal” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Nabalhin sa Pagkahimaya nga
mga Binuhat,” scriptures.lds.org).

Sumala sa Juan 21:22, unsay gusto ni Jesus nga tutokan ni Pedro kay sa
manumbaling sa unsay mahitabo ni Juan?

Basaha ang Juan 21:24–25, nga mangita kon unsay gusto ni Juan nga mahibaloan
sa tanan sa iyang pagtapos sa iyang rekord.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Juan 20–21 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Mga Buhat
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang Mga Buhat sa mga Apostoles naghimo og taytayan tali sa mga rekord sa
kinabuhi ni Jesukristo ug sa mga pagtulun-an sa upat ka mga Ebanghelyo ug sa
sinulat ug mga paghago sa Iyang mga Apostoles. Ang basahon sa Mga Buhat
naghulagway sa unsa nga paagi nga ang Manluluwas nagpadayon sa paggiya sa
Iyang Simbahan pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo ngadto niadtong
naghupot sa mga yawe sa priesthood. Ang Espiritu Santo mipadayag sa
kamatuoran ngadto sa mga Apostoles, kinsa migiya ug mitudlo sa Simbahan. Ang
mga Apostoles mipahigayon usab og mga milagro pinaagi sa pangalan ni
Jesukristo. Pinaagi sa imong pagtuon niini nga basahon, makat-on ka kon sa unsa
nga paagi nga ang Simbahan ni Jesukristo nagsugod sa pagkatap gikan sa
Jerusalem “hangtud sa kinatumyan sa yuta” (Mga Buhat 1:8). Ang pagtuon niini
nga basahon makatabang usab kanimo nga makakita sa kaalam sa pagsunod sa
modernong mga propeta ug mga apostoles ug makadasig kanimo sa maisugong
pagbarug isip usa ka saksi ni Jesukristo.

Kinsa ang Nagsulat niini nga Basahon?
Si Lucas misulat sa Mga Buhat sa mga Apostoles isip “ang ikaduha sa duha ka
bahin nga trabaho. … Ang unang bahin nailhan nga ang mga Ebanghelyo Sumala
ni Lucas” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mga Buhat sa mga Apostoles,”
scriptures.lds.org; tan-awa usab sa Lucas 1:1–4; Mga Buhat 1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Ang Mga Buhat gisulat human sa Ebanghelyo ni Lucas (tan-awa sa Mga Buhat 1:1),
nga tingali gisulat sa ikaduhang katunga sa unang siglo A.D. Wala kita masayud diin
kini gisulat.

Para Kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Gisulat ni Lucas ang basahon sa Mga Buhat ngadto sa tawo nga ginganlan og
Teofilo (tan-awa sa Mga Buhat 1:1).

Unsa ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Ang basahon sa Mga Buhat nag-istorya sa pagsugod ug pagkatap sa Kristiyanismo,
sugod sa ulohang probinsya sa Judeo sa Jerusalem ug hangtud sa Roma, ang
bantugang ulohan sa gingharian. Ang mga kalihokan nga gihisgutan sa Mga Buhat
nahitabo sa panahon nga labaw sa 30 ka tuig (mga A.D. 30–62) ug nagtutok
kasagaran sa mga pangalagad ni Pedro (tan-awa sa Mga Buhat 1–12) ug ni Pablo
(tan-awa sa Mga Buhat 13–28). Kon wala ang basahon sa Mga Buhat, ang atong
kahibalo sa unang kasaysayan sa Simbahan limitado ra kaayo nga gihatag sa mga
epistola sa Bag-ong Tugon. Dugang pa, ang Mga Buhat naghatag og bililhong
makasaysayong pagpasabut sa mga epsitola ni Pablo.
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Kritikal sa pagtubo sa unang Simbahan mao ang pagkakabig ni Pablo (tan-awa sa
Mga Buhat 9) ug sa iyang mosunod nga mga misyon, ang panan-awon nga
nadawat ni Pedro kabahin sa pagdawat ngadto sa Simbahan sa mga Hentil nga
wala pa makabig kaniadto sa Judaismo (tan-awa sa Mga Buhat 10:9–16, 34–35), ug
ang mga doktrina nga gitudlo atol sa komperensya sa Jerusalem (tan-awa sa Mga
Buhat 15).

Sumala sa narekord sa Lucas 24:49, ang Manluluwas misugo sa mga Apostoles sa
pagsugod sa ilang pangalagad human lamang “masul-uban na kamog gahum
gikan sa kahitas-an.” Ang basahon sa Mga Buhat nagrekord sa endowment niini
nga gahum pinaagi sa Espiritu Santo ug naghulagway sa talagsaong mga resulta,
sugod sa pagkakabig sa liboan sa adlaw sa Pentecostes (tan-awa sa Mga Buhat 2).
Sa tibuok Mga Buhat, gipasabut ni Lucas ang kalihokan sa Espiritu Santo sa mga
indibidwal ug sa mga katiguman. Ang pulong “masul-uban na kamog gahum
gikan sa kahitas-an” nagpasabut usab nga ang mga Apostoles “nakadawat og piho
nga kahibalo, mga gahum, ug espesyal nga mga panalangin, sa kasagaran gihatag
lamang diha sa Templo sa Ginoo” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:859).

Outline
Mga Buhat 1–2. Si Jesukristo nangalagad ngadto sa Iyang mga disipulo sulod sa 40
ka adlaw human sa Iyang Pagkabanhaw ug dayon mikayab ngadto sa langit.
Pinaagi sa inspirasyon, ang mga Apostoles mitawag ni Matias sa pagpuli sa
bakante sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Ang Espiritu Santo gibu-bu
sa adlaw sa Pentecostes. Maisugong nagpamatuod si Pablo sa nabanhaw nga
Manluluwas, ug mga 3,000 ka mga tawo ang nakabig.

Mga Buhat 3–8. Giayo nilang Pedro ug Juan ang tawo nga bakul sukad sa
pagkatawo Gidakop silang Pedro ug Juan tungod sa pagsangyaw ug pag-ayo
pinaagi sa pangalan ni Jesukristo ug naluwas gikan sa bilanggoan. Mitawag ang
mga Apostoles og pito ka mga tawo sa pagtabang kanila sa ilang pangalagad; usa
niining mga tawo, si Esteban, nagpamatuod sa atubangan sa konseho sa Judeo, ug
ang mga sakop sa konseho mipahamtang kaniya og kamatayon. Si Felipe
nagsangyaw sa tibuok Samaria.

Mga Buhat 9–12. Nakabig si Saulo ug nagsugod sa iyang pangalagad. Pinaagi sa
usa ka panan-awon, nahibaloan ni Pedro nga ang ebanghelyo kinahanglang
isangyaw ngadto sa mga Hentil. Si Herodes Agripa I mipatay ni Apostol Santiago
(ang igsoon ni Juan) ug mipabilanggo ni Pedro.

Mga Buhat 13–15. Silang Saulo ug Bernabe gitawag nga mahimong mga
misyonaryo. Nakasugat sila og oposisyon gikan sa mga Judeo ug gidawat sa pipila
ka mga Hentil. Ang mga lider sa Simbahan nagmiting didto sa Jerusalem ug mitino
nga ang kinabig nga mga Hentil wala magkinahanglan nga tulion o mosunod sa
balaod ni Moises kon sila moapil sa Simbahan. Si Pablo (nga gitawag karon og
Saulo) mibiya sa iyang ikaduhang miysonaryong panaw, uban si Silas.

Mga Buhat 16–20. Silang Pablo ug Silas milig-on sa lain-laing mga simbahan (mga
kongregasyon) nga natukod sa sayo pa. Sa Mars’ Hill sa Atena, si Pablo
nagsangyaw nga “kay kaliwat man diay kita sa Dios” (Mga Buhat 17:29). Mitapos si
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Pablo sa iyang ikaduhang misyon ug mibiya alang sa ikatulong misyon sa tibuok
Asia Minor. Desidido si Pablo nga mobalik ngadto sa Jerusalem.

Mga Buhat 21–28. Sa Jerusalem, gidakop si Pablo ug nagpadayon sa pagpamatuod
kabahin ni Jesukristo. Ang Ginoo nagpakita pag-usab ngadto ni Pablo. Daghang
mga Judeo nagplano sa pagpatay ni Pablo. Sa Cesarea, nagpamatuod siya sa
atubangan ni Felix, Festus, ug Agripa. Nalunod ang barko ni Pablo pagpaingon niya
sa Roma. Nagsangyaw si Pablo sa ebanghelyo samtang piniriso siya diha sa balay.
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UNIT 17: DAY 1

Mga Buhat 1:1–8
Pasiuna
Si Jesukristo nangalagad ngadto sa Iyang mga Apostoles sulod sa 40 ka adlaw
human sa Iyang Pagkabanhaw. Giandam Niya sila nga mahimong mga saksi
Kaniya sa tibuok yuta.

Mga Buhat 1:1–8
Si Jesus nangalagad ngadto sa Iyang mga disipulo sulod sa 40 ka adlaw
Hunahunaa nga usa ka higala sa laing tinuohan miduol kanimo uban sa tinguha
nga makahibalo pa og dugang mahitungod sa imong Simbahan ug nangutana,
“Kinsa ang nangulo sa inyong Simbahan?” Unsaon nimo sa pagtubag?
____________________

Samtang magtuon kasa Mga Buhat 1:1–8, pangitaa ang mga kamatuoran nga
makatabang nimo sa pagtubag niana nga pangutana ug makasabut nga ang mga
Apostoles kinsa migiya sa Simbahan sa karaan mao ang mga saksi ni Jesukristo ug
adunay katungdanan sa pagpakigbahin niana nga saksi sa tibuok kalibutan. Ang
mga Apostoles kinsa naggiya karon sa Simbahan adunay pareha nga mga
panalangin ug responsibilidad.

Paklia ngadto sa basahon sa Mga Buhat sa imong mga kasulatan, ug ilha ang
tibuok ulohan niini nga basahon.

Ang basahon sa Mga Buhat usa ka importante nga transisyon sa Bag-ong Tugon.
Ang mga Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan nag-istorya sa mortal nga
pangalagad ug Pag-ula sa Manluluwas. Sa pagtandi, ang basahon sa Mga Buhat
naghisgot sa pangalagad sa mga Apostoles human sa Pagkayab sa Manluluwas
ngadto sa langit.

Basaha ang Mga Buhat 1:1–2, nga mangita kon kinsa ang gisulatan niini nga
basahon.

Si Lucas mao ang tagsulat sa basahon sa Mga Buhat, ug ang “nahauna nga
basahon” nga gihisgutan sa bersikulo 1 mao ang Ebanghelyo ni Lucas, nga gisulat
usab ngadto sa wala mailhi nga indibidwal nga ginganlan og Teofilo. Ang tuyo ni
Lucas sa pagsulat mao ang pagtabang kang Teofilo nga makaangkon sa iyang
kaugalingong pagpamatuod ni Jesukristo (tan-awa sa Lucas 1:1–4).

Basaha ang Mga Buhat 1:2, nga mangita kon giunsa ni Jesukristo pagpadayon sa
paggiya sa Iyang Simbahan human sa Iyang Pagkabanhaw.

Sumala sa bersikulo 2, giunsa ni Jesukristo paggiya ang Iyang Simbahan sukad Siya
mibiya sa pagka-mortal?

Makat-unan nato sa Mga Buhat 1:2 nga si Jesukristo naggiya sa Iyang Simbahan
pinaagi sa pagpadayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa Iyang mga Apostoles
pinaagi sa Espiritu Santo.
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Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
nga si Jesukristo nagpadayon sa paggiya sa Iyang Simbahan human sa Iyang
Pagkabanhaw:

“Gikan sa unang bersikulo sa basahon sa Mga Buhat … ang deklarasyon mao
nga ang Simbahan magpadayong balaan nga giyahan, dili mortal ang maggiya.
… Sa pagkatinuod, ang mas kompleto nga ulohan sa basahon sa Mga Buhat sa
tukma mahimong sama niini ‘Ang Mga Buhat sa Nabanhaw nga Kristo Naglihok
pinaagi sa Balaan nga Espiritu diha sa mga Kinabuhi ug mga Pangalagad sa
Iyang Gi-orden nga mga Apostoles.’ …

“Ang direksyon sa Simbahan mao gihapon. Ang nahimutangan sa Manluluwas nausab, apan ang
direksyon ug pagpangulo sa Simbahan pareha ra gihapon” (“Teaching, Preaching, Healing,”
Ensign, Ene. 2003, 37).

Hunahunaa ngano nga importante nga masayud nga si Jesukristo nagpadayon sa
paggiya a Iyang Simbahan pinaagi sa pagpadayag karon.

1. Palandunga ang mga kasinatian nga nakapalig-on sa imong
pagpamatuod nga si Jesukristo naggiya sa Iyang Simbahan karon

pinaagi sa pagpadayag. Isulat ang imong mga kasinatian sa imong scripture
study journal. Kon wala nimo batia nga ikaw aduna sa maong kasinatian,
pangutana og usa ka matinud-anong miyembro sa Simbahan sa pagpakigbahin
kanimo kon giunsa niya pagkahibalo nga ang Ginoo naggiya sa Iyang
Simbahan pinaagi sa pagpadayag. Sa imong scripture study journal, isulat unsay
imong nakat-unan gikan sa imong panag-istoryahanay.

Si Jesus migahin og 40 ka adlaw nga naghatag og personal nga instruksyon ngadto
sa mga Apostoles sa wala pa ang Iyang Pagkayab ngadto sa langit ug ang mga
Apostoles nagsugod sa paggiya sa Simbahan dinhi sa yuta pinaagi sa Espiritu
Santo. Basaha ang Mga Buhat 1:3, nga mangita kon unsay nasinati ug nakat-unan
sa mga Apostoles atol niadtong 40 ka mga adlaw.

Sa bersikulo 3, ang pulong pag-antus nagpasabut sa maulaong sakripisyo sa
Manluluwas ug sa Iyang mga pag-antus (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Mga
Buhat 1:3). Ang mga pulong nga “daghang pagpamatuod” nagpasabut sa dili
ikalimud nga ebidensya nga gihatag ni Jesus nga Siya nabanhaw.

Basaha ang Mga Buhat 1:4–5, mangita kon unsay gisugo ni Jesus nga buhaton sa
mga Apostoles. Mahimo nimong markahan unsay imong makit-an.

Gisugo ni Jesus ang mga Apostoles nga magpabilin sa Jerusalem hangtud sila
mabunyagan uban sa Espiritu Santo. Kini nagpasabut sa ilang pagdawat sa
kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo, nga wala kinahanglana sa mga
Apostoles samtang uban pa nila ang Ginoo sa pisikal.

Basaha ang Mga Buhat 1:8, nga mangita kon unsay gisulti nga buhaton sa mga
Apostoles human nila madawat ang Espiritu Santo.

Gikan sa unsay gitudlo sa Manluluwas sa bersikulo 8, makat-unan nato nga ang
mga Apostoles mao ang mga saksi ni Jesukristo ug nagpamatuod Kaniya sa
tibuok yuta.
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Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo mahitungod sa responsibilidad sa mga
Apostoles karon nga mahimong mga saksi ni Jesukristo: “Sa atong panahon ang
Ginoo mitawag og 15 ka espesyal nga mga saksi aron sa pagpamatuod sa Iyang
pagkabalaan sa tibuok kalibutan. Ang ilang calling talagsaon; sila mga Apostoles
ni Ginoong Jesukristo, napili ug sinugo Kaniya. Gisugo sila nga mosaksi sa
katinuod sa Iyang pagkabuhi pinaagi sa gahum ug awtoridad sa balaang

pagkaapostol nga gihatag diha kanila” (sa “Special Witnesses of Christ,” Ensign, Abr. 2001, 4).

Basaha ang dokumento nga “Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod sa mga
Apostoles,” nga uban niini nga leksyon. Markahi ang mga bahin sa pagpamatuod
sa mga Apostoles nga labing importante nganha kanimo.
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Mga video sa mga sakop sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles kada usa naghatag sa ilang personal nga

pagpamatuod ni Jesukristo anaa sa “Special Witnesses of Christ” sa LDS.org.
Mahimo kamong mopili sa pagtan-aw og duha o tulo niini nga mga video.

2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi nga ang saksi sa moderno nga mga

Apostoles makaimpluwensya sa imong personal nga pagpamatuod kang
Jesukristo?

Bisan og ang Mga Buhat 1:8 nagpasabut gayud sa tahas sa mga Apostoles isip
espesyal nga mga saksi sa Manluluwas, nagtudlo usab kini nato mahitungod sa
unsay atong ikatabang nga mahimong mga saksi ni Jesukristo sa tibuok kalibutan.

Base sa saad sa Ginoo ngadto sa mga Apostoles diha sa Mga Buhat 1:8, atong
makat-unan nga pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, mahimo kitang mga
saksi ni Jeuskristo.

Sa unsang mga paagi nga ang gahum sa Espiritu Santo makatabang nato nga
mahimong mga saksi sa Manluluwas?

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kanus-a nimo gibati ang Espiritu Santo sa dihang ang uban mipakigbahin
sa ilang pagpamatuod kang Jesukristo?

b. Kanus-a nimo gibati ang Espiritu Santo nga nagtabang nimo sa
pagpamatuod ni Jesukristo ngadto sa uban?

Pangita og mga oportunidad sa pagpakigbahin sa imong pagpamatuod ni
Jesukristo ngadto sa uban, ug salig nga ang Espiritu Santo mokumpirmar sa
kamatuoran sa unsay imong gisaksihan ngadto kanila.

Mga Buhat–Pagpadayag: Ang Kinatibuk-ang Pagpasabut
sa Ikaduhang Katunga sa Bag-ong Tugon
Mga Buhat 1:8 wala lamang magtudlo sa mga kamatuoran mahitungod sa
responsibilidad sa mga Apostoles, apan naghatag usab kini og overview sa
ikaduhang katunga sa Bag-ong Tugon. Sumala sa Mga Buhat 1:8, asa dapita ang
gitagna sa Manluluwas nga ang Iyang mga tinun-an mosaksi mahitungod Kaniya?

Gamita ang mga mapa nga makita sa appendices sa Biblia o sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan sa pagpangita og mga dapit nga gihisgutan diha sa mga kasulatan aron
pagtabang kanimo sa pagtan-aw sa mga panaw sa mga Apostoles ug sa
katumanan sa panagna sa Manluluwas.

Gamita ang Mga Tabang sa Pagtuon sa Kasulatan [Scripture Study Aids]
Ang Simbahan nag-andam og daghang tabang sa pagtuon sa kasulatan. Makita kini sa LDS
editions sa mga kasulatan ug sa Giya ngadto sa mga Kasulatan. Kini naglakip sama sa mga
footnote uban sa mga cross-reference ug mga word helps, mga sinulat gikan sa Hubad ni Joseph
Smith, mga topical indexes, sa Bible Dictionary, mga mapa, ug mga litrato. Kini ang pipila ka
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bililhong mga kapanguhaan nga imong magamit samtang magtuon ka sa mga kasulatan.
Mapanalanginan kamo pinaagi sa paggamit sa mga tabang sa pagtuon sa imong personal nga
pagtuon sa kasulatan.

Mga Buhat 1–5 nagdokumento sa pangalagad sa mga Apostoles sa Jerusalem, Mga
Buhat 6–9 nagdokumento sa pangalagad sa mga Apostoles sa tibuok Judea ug
Samaria, ug ang Mga Buhat 10–28 nagdokumento sa pangalagad sa mga Apostoles
sa tibuok Gingharian sa Roma, o “sa kinatumyang bahin bahin sa yuta” (Ma Buhat
1:8). Mahimo nimong isulat kini nga outline sa basahon sa Mga Buhat sa kilid sa
imong mga kasulatan duol sa Mga Buhat 1:8.

Paklia ang talaan sa mga sulod sa imong Biblia. Tan-awa ang mga basahon sa
Bag-ong Tugon nga nagsunod sa basahon sa Mga Buhat. Ang mga basahon sa 1
Mga Taga-Corinto hangtud sa Mga Hebreohanon mao ang mga epistola (mga
sulat) nga gisulat ni Apostol Pablo. Makat-on ka mahitungod sa pagkakabig ug
pangalagad ni Pablo samtang magtuon ka sa Mga Buhat 9, 13–28.

Tan-awa ang mapa sa “Kinatibuk-ang Pagpasabut sa Mga Buhat sa mga
Apostoles”, nga nagpakita sa mga siyudad o mga dapit nga nagtukma sa daghang
mga epistola ni Pablo. Daghan sa mga epistola sa Bag-ong Tugon gisulat alang
ngadto sa mga kongregasyon sa Simbahan sa lain-laing mga siyudad sa pagtubag
sa ilang piho nga mga panginahanglan. Sama pananglit, ang Mga Taga-Tesalonica
mao ang mga tawo nga nagpuyo sa siyudad sa Tesalonica, ug ang basahon sa 1
Mga Taga-Tesalonica gituohan nga mao ang labing unang epistola nga gisulat ni
Pablo. Agig dugang sa pagsulat ngadto sa mga kongregasyon sa mga Santos, si
Pablo misulat ngadto sa mga indibidwal sama nila ni Timoteo, Tito, ug Felimon.

Tan-awa ang talaan sa mga sulod kon unsa nga mga epistola ang nagsunod sa Mga
Hebreohanon. Agig dugang ni Pablo, ubang mga Apostoles ug mga lider sa
Simbahan misulat ngadto sa mga miyembro sa Simbahan. Ang uban niini nga mga
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epistola mao ang mga basahon ni Santiago, Pedro, Juan, ug Judas. Ang basahon sa
Pinadayag nagrekord sa usa ka panan-awon nga gihatag ngadto ni Apostol Juan.

Samtang magpadayon ka sa pagtuon sa ikaduhang katunga sa Bag-ong Tugon,
pagmainampoon aron ang Espiritu Santo makadan-ag kanimo ug makatabang
kanimo nga makaangkon og mas dako nga panabut gikan sa mga pagtulun-an sa
mga Apostoles sa Bag-ong Tugon.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 1:1–8 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 17: DAY 2

Mga Buhat 1:9–26
Pasiuna
Human mohatag og panudlo sa Iyang mga tinun-an sulod sa 40 ka adlaw, si
Jesukristo mikayab ngadto sa langit. Ang mga Apostoles ug ang uban nagkahiusa
sa pag-ampo ug pangamuyo. Pinaagi sa inspirasyon, si Matias gitawag sa pagpuli
sa bakante sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga gibiyaan sa
pagbudhi ug kamatayon ni Judas Iscariote.

Mga Buhat 1:9–12
Ang Manluluwas mikayab ngadto sa langit
Basaha ang mosunod nga mga pamahayag bahin sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo, ug isulat kon ang matag pamahayag tinuod ba (T) o bakak (B) diha sa
gihatag nga luna. Gamita ang gihatag nga mga kasulatan sa pagtabang nimo nga
makatubag sa sakto.

____ 1. Si Jesukristo moabut sa yuta sa katapusan nga mga adlaw. (Tan-awa sa
Moises 7:60.)

____ 2. Sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi, si Jesukristo magpakita lamang sa
matarung nga mga tawo. (Tan-awa sa D&P 101:23; Joseph Smith—Mateo 1:26)

____ 3. Tungod kay si Jesukristo magtakuban kon Siya mobalik na pag-usab,
kadaghanan sa mga tawo dili makahibalo nga ang Ikaduhang Pag-anhi
nahitabo. (Tan-awa sa D&C 49:22–23.)

Atol sa Iyang mortal nga pangalagad, si Jesukristo nanagna nga sa katapusang mga
adlaw ang ubang mga tawo mosangyaw og bakak nga mga pagtulun-an
mahitungod sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi (tan-awa sa Joseph Smith—Mateo
1:22–25). Makahibalo kita kon ang maong pagtulun-an mahitungod sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo tinuod ba o bakak kon mosunod kita sa mga pulong sa
Manluluwas ug sa mga pulong sa Iyang mga propeta. Pinaagi sa pagbuhat niini
makalikay kita nga mailad (tan-awa sa Joseph Smith—Mateo 1:37).

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 1:9–12, pangitaa ang mga kamatuoran
mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

Ang Manluluwas nanudlo sa Iyang mga Apostoles sulod sa 40 ka adlaw human sa
Iyang Pagkabanhaw (tan-awa sa Mga Buhat 1:3). Basaha ang Mga Buhat 1:9–12,
nga mangita unsay nahitabo human sila mahatagi og instruksyon sa Manluluwas.

Hunahunaa nga didto ka sa pagsaksi sa pagkayab sa Manluluwas ngadto sa langit.
Unsa nga mga hunahuna ug mga pagbati sa imong hunahuna ang imong
masinati?
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Sa karaang Israel, usahay usa ka
panganud makita nga maoy
representasyon sa presensya ug himaya
sa Dios (tan-awa sa Exodos 40:34). Ang
panganud nga gihisgutan sa Mga Buhat
1:9 mao ang panganud sa himaya
(tan-awa sa Bible Dictionary, “Cloud”).
Ang duha ka lalaki nga gihisgutan sa
Mga Buhat 1:10 mao ang mga anghel.

Tan-awa sa Mga Buhat 1:11 unsay
gisulti sa mga anghel sa mga Apostoles. Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan
gikan sa pamahayag sa mga anghel mao nga sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi, ang
Manluluwas mokanaug gikan sa langit sa himaya.

Tan-awa sa Mga Buhat 1:12 nga ang Pagkayab sa Manluluwas nahitabo sa Bukid sa
Oliba. Kon ang Manluluwas mobalik na pag-usab, usa sa Iyang pagpakita mao ang
Iyang pagkanaug ug pagbarug sa Bukid sa Oliba (tan-awa sa Zacarias 14:4; D&P
45:47–53; 133:19–20). Kini ang mahitabo sa dili pa ang Iyang bantugan ug
halangdong pagpakita sa kalibutan (tan-awa sa Isaias 40:5).

Palandunga ang mosunod nga pangutana: Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo sa
paagi sa pagbalik sa Manluluwas makatabang nato sa paglikay nga mailad samtang
kita maghulat sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi?

Mga Buhat 1:13–26
Si Matias napili sa pagpuli sa bakante sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
Human makabalik ang mga Apostoles ngadto sa Jerusalem gikan sa Bukid sa
Oliba, nagpundok sila uban sa matinud-anong mga lalaki ug babaye, lakip ni
Maria, ang inahan ni Jesus, sa pag-ampo ug pagsimba. Basaha ang Mga Buhat 1:13,
ug ipha ang gidaghanon sa mga Apostoles nga nalista.

Nganong 11 lang ka mga Apostoles ang naa nianang higayona?

Sa Mga Buhat 1:15–20 atong nahibaloan nga si Pedro nagbarug sa atubangan sa
120 ka mga tinun-an ug namulong mahitungod sa kamatayon ni Judas Iscariote.
Tungod kay si Judas usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa una, ang mga
tinun-an nagpundok aron sa pagpili og bag-ong Apostol.

I-konsiderar ang lain-laing mga paagi diin ang pipila sa mosunod nga mga lider
napili: usa ka kapitan sa team, usa ka lokal nga lider sa gobyerno, usa ka hari o
rayna, ug usa ka presidente sa usa ka kompaniya. Unsa kaha ang pipila ka mga
kwalipikasyon alang niining mga posisyon sa pagpangulo? ____________________

I-konsiderar kon sa unsa nga paagi nga ang usa ka Apostol ni Jesukristo napili ug
unsay kwalipikasyon sa usa ka tawo nga moalagad isip usa ka Apostol.

Basaha ang Mga Buhat 1:21–26, nga mangita kon sa unsa nga paagi ang bag-ong
Apostol napili human sa kamatayon ni Judas Iscariote.

Sa bersikulo 26 ang pulong “ilang giripahan” nagpasabut sa karaan nga pamaagi sa
paghimo og desisyon. Alang sa mga matinud-anon, ang kamot sa Dios modirekta
sa sangputanan (tan-awa sa Mga Proverbio 16:33).
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Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut: “Kon sila nagripa, mao kadto ang higayon diin ang Ginoo mipili sa
resulta. Tingali, hinoon, ‘mihatag sila sa ilang boto,’ tingali ‘pagpaluyo nga boto’
sa pagtuboy kaniya nga gipili sa Dios sa pag-alagad sa balaan nga
pagkaapostol” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:32).

Sumala sa Mga Buhat 1:21–22, si Pedro miingon nga ang bag-ong Apostol pilion
gikan niadtong personal nga nakaila ni Jesus ug mga saksi sa Iyang pangalagad
gikan sa sinugdanan hangtud sa Iyang Pagkabanhaw.

Unsay nakadani nimo mahitungod sa pag-ampo sa mga Apostoles nga narekord sa
Mga Buhat 1:24–25? ____________________

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga asoy mao nga ang mga
Apostoles ni Jesukristo gitawag sa Dios pinaagi sa pagpadayag. Ikonsiderar
ang pagsulat niini nga kamatuoran diha sa imong mga kasulatan tupad sa Mga
Buhat 1:24.

1. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture
journal: Ngano sa imong hunahuna nga importante nga ang usa ka

Apostol gitawag sa Dios pinaagi sa pagpadayag kay sa pilion sa samang paagi
sa ubang mga lider sa kalibutan?

Sama pananglit kon sa unsa nga paagi ang modernong Apostol gipili pinaagi sa
pagpadayag, basaha ang mosunod nga asoy gikan sa kinabuhi ni Presidente Heber
J. Grant:

“Si Presidente [Heber J.] Grant nakadawat og mga pagpadayag isip Presidente sa
Simbahan aron sa paggiya sa tibuok Simbahan. Usa niana nga pagpadayag
miabut human dayon sa paggahin kaniya isip Presidente sa Simbahan, sa dihang
siya nagtinguha sa kabubut-on sa Ginoo mahitungod sa pagtudlo sa bag-ong
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Samtang siya namalandong
niini nga kapangakohan, ang iyang hunahuna nagbalikbalik ngadto sa iyang

dugay na nga higala nga si Richard W. Young, usa ka matinuoron nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw ug napamatud-an na nga pangulo. Si Presidente Grant mihisgut niini nga kalagmitan
uban sa iyang mga magtatambag, kinsa misuporta sa iyang desisyon. Sa dihang siya mibati na
sa kasigurohan sa iyang buhaton, siya misulat sa ngalan sa iyang higala diha sa usa ka papel ug
gidala ang papel ngadto sa senimana nga miting sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles. Apan sa diha nga iya na untang ipahayag ang ngalan alang sa
pagtugot sa iyang mga Kaigsoonan, wala kini niya mahimo. Imbis nga ngalan ni Richard W.
Young, iyang gipresentar ang ngalan ni Melvin J. Ballard, usa ka tawo nga wala kaayo niya hiilhi.
Si Presidente Grant dayon miasoy sa gibug-aton niini nga kasinatian diha kaniya:

“Ako mibati sa pagdasig sa buhi nga Dios nga naggiya sa akong mga buhat. Sukad niadtong
adlaw nga ako mipili sa wala kaayo hiilhi nga tawo nga mamahimong usa ka apostol, imbis sa
akong dugay na ug suod kaayo nga higala, akong nailhan sama sa akong nasayran nga ako buhi,
nga ako adunay katungod sa kahayag ug sa pagdasig ug sa paggiya sa Dios diha sa pagdumala
sa Iyang buhat dinhi sa yuta’” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Heber J. Grant
[2002], 217–19).

UNIT  17,  DAY 2

400



Palandunga sa unsa nga paagi nga ang kamatuoran nga gitudlo sa Mga Buhat 1:24
gihulagway niini nga asoy nga nagsulti sa calling sa usa ka moderno nga Apostol.

Sa unsa nga paagi nga ang calling sa usa ka Apostol nagpakita nga ang
Manluluwas nagpadayon sa paggiya sa Iyang Simbahan? (Hinumdumi ang
kamatuoran nga gitudlo sa Mga Buhat 1:2—si Jesukristo migiya sa Iyang Simbahan
pinaagi sa pagpadayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa Iyang mga Apostoles
pinaagi sa Espiritu Santo.)

2. Tubaga ang usa o daghan sa mosunod nga mga pangutana diha sa
imong scripture study journal:

a. Kanus-a kamo nakasaksi og bag-ong Apostol nga gitawag ngadto sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug unsa ang imong mga pagbati
samtang nagpaluyo ka kaniya sa niini nga calling?

b. Unsa nga mga kasinatian ang nakatabang kanimo nga makaila nga ang
buhi nga mga Apostoles gitawag sa Dios?

c. Ngano nga importante kanimo nga dunay pagpamatuod nga ang buhi nga
mga Apostoles gitawag sa Dios?

d. Nakaila ba ka sa tanang mga pangalan sa mga Apostoles kinsa nag-alagad
karon sa Simbahan? Ilista ang mga pangalan sa karon nga mga Apostoles
kutob sa imong mahinumduman. (Sa pagsusi kon unsa ka kamaayo sa
paghingalan sa mga Apostoles karon, tan-awa ang pahina nga adunay mga
litrato ug mga pangalan sa mga General Authorities sa labing bag-ong
edisyon sa magasin sa kinatibuk-ang komperensya sa Ensign o Liahona o
pangitaa sa LDS.org.)

3. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 1:9–26 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 17: DAY 3

Mga Buhat 2
Pasiuna
Ang mga tinun-an napuno sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes ug
napanalanginan sa gasa sa pinulongan samtang sila nagsangyaw sa ebanghelyo,
Mipahayag si Pedro nga si Jesus mao ang “Ginoo ug Kristo” (Mga Buhat 2:36) ug
midapit sa mga tawo nga maghinulsol, magpabunyag, ug modawat sa gasa sa
Espiritu Santo. Mga 3,000 ka tawo ang nakabig ug nabunyagan nianang adlawa, ug
nagpadayon sila nga matinud-anon sa Simbahan.

Mga Buhat 2:1–13
Ang mga tinun-an ni Jesukristo napuno sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes
Paghunahuna og labing bag-o nga oportunidad nga imong nasinati sa
pagpamulong sa simbahan, pagtudlo og leksyon, o pagpakigbahin sa ebanghelyo
ngadto sa uban. Unsay mahagiton alang kanimo mahitungod sa pagpamulong,
pagtudlo, o pagpamatuod ngadto sa uban mahitungod sa ebanghelyo ni Jesukristo?
____________________

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 2:1–13, pangitaa ang kamatuoran nga
makatabang nimo kon kamo mobati nga gikulbaan o nahadlok sa pagpamulong,
pagtudlo, ug pagpamatuod ngadto sa uban sa gipahiuli nga ebanghelyo.

Mga usa ka semana human mokayab ang Manluluwas ngadto sa langit, ang mga
Judeo gikan sa daghang mga nasud miadto sa Jerusalem aron moapil sa fiesta sa
Pentecostes ug sa pagsimba sa templo ug pagpasalamat ngadto sa Ginoo. “Isip
kabahin sa balaod ni Moises, ang fiesta sa Pentecostes o Unang mga Bunga gihimo
kalim-an ka adlaw human sa Fiesta sa Pagpalabay (Lev. 23:16). Ang Pentecostes
mao ang pagsaulog sa ani, ug sa Daang Tugon gitawag kini ang Fiesta sa Ani o ang
Fiesta sa mga Semana” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pentecost,”
scriptures.lds.org).

Basaha ang Mga Buhat 2:1–4, nga mangita unsay nasinati sa mga tinun-an ni
Jesukristo sa adlaw sa Pentecostes.

Ang mga pulong nga “mga dila nga daw kalayo,” sa literal, nagpasabut sa mga dila
nga pikas, o dunay hitsura sa siga sa kalayo. Samtang ang Espiritu Santo gibu-bu
diha sa mga tinun-an, ang “mga dila nga daw kalayo” (Mga Buhat 2:3) mao ang
timailhan sa presensya sa Espiritu.

Gipahisama ni Juan Bautista ang presensya sa Espiritu Santo ngadto sa usa ka
bunyag “sa kalayo” (Mateo 3:11; Lucas 3:16). Sa karaang israel, ang kalayo sa
kasagaran nagsimbolo sa presensya sa Dios. Ang imahe sa “mga dila nga daw
kalayo,” gigamit sa paghulagway sa balaan nga kalayo sa adlaw sa Pentecostes,
nagsimbolo nga ang mga tinun-an nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, nga gisaad
sa Manluluwas (tan-awa sa Mga Buhat 1:8).

Basaha ang Mga Buhat 2:5–8, nga mangita unsay nahitabo sa dihang ang mga
tinun-an napuno sa Espiritu Santo. Hunahunaa kon unsa kaha ka sama nga
makasaksi niini nga hitabo.
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I-scan ang Mga Buhat 2:9–11, ug ipha ang lain-laing mga grupo sa mga tawo o
mga nasyonalidad kinsa nakadungog sa mga tinun-an nga nagsulti og mga
pinulongan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Sa gisukip nga mapa, pangitaa ang
pipila ka mga dapit nga gihisgutan.

Panid-i nga ang matag usa niini nga grupo nakadungog “sa kahibulongang mga
buhat sa Dios” nga gisangyaw sa ilang kaugalingong pinulongan (Mga Buhat 2:11).
Sa unsa nga mga paagi ang mga tawo sa tibuok kalibutan makadungog sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo nga gisangyaw sa ilang kaugalingong pinulongan sa
atong panahon?

Isip resulta sa pagkapuno sa Espiritu Santo, ang mga tinun-an nakahimo sa
pagpakigbahin sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa uban,
bisan sa lumad nga mga pinulongan niadtong ilang gitudloan. Usa ka kamatuoran
nga atong makat-unan gikan niini nga asoy mao nga kon kita puno sa Espiritu
Santo, Siya motabang nato sa pagtudlo ug pagpamatuod ngadto sa uban.

Usa ka paghulagway niini nga kamatuoran sa dihang ang Espiritu Santo motabang
nato sa pagtudlo sa ebanghelyo niadtong kinsa namulong og pinulongan nga
dili atoa.

Aron mas makasabut unsay gipasabut nga mapuno sa Espiritu Santo, tan-awa ang
mosunod nga drowing ug hunahunaa nga nagsulay sa pagbu-bu og tubig ngadto
sa mga baso. Panid-i nganong lisud ang pagbu-bu sa bisan unsa nga mga baso.

Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi ang
mga baso mahisama sa mga tawo ug
ang tubig ngadto sa Espiritu Santo.
Unsa kaha ang girepresentaran sa mga
babag sa pagbu-bu sa mga baso? Unsa
nga mga kinaiya ang makapugong nato
nga mapuno sa Espiritu Santo?
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1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsay imong mabuhat aron mapuno sa Espiritu Santo aron nga Siya
makatabang kanimo sa pagtudlo ug pagpamatuod ngadto sa uban?

b. Sa unsa nga mga paagi ang Espiritu Santo nakatabang kanimo sa pagtudlo
sa ebanghelyo o pagpakigbahin sa imong pagpamatuod ngadto sa uban?

c. Sa unsa nga paagi nga ang pag-ambit sa sakrament makapahimo sa Espiritu
Santo sa pagpakig-uban nato?

Sa Mga Buhat 2:12–13 mabasa nato nga ang pipila ka mga Judeo natingala sa ilang
nadungog sa dihang ang mga tinun-an namulong og mga pinulongan, samtang
ang uban nagbugal-bugal sa mga tinun-an pinaagi sa pag-akusar nila nga
nakainom og daghang bino.

Mga Buhat 2:14–47
Si Pedro nagpamatuod ni Jesukristo ug nagtudlo sa mga tawo unsaon nga
makaangkon og kaluwasan
Basaha ang Mga Buhat 2:14, nga mangita kon kinsa ang nagsugod sa pagtudlo sa
katawhan.

Hunahunaa ang imong kaugalingon nga anaa sa sitwasyon ni Apostol Pablo,
nagbarug atubangan sa katawhan. Unsa nga mga kamatuoran sa ebanghelyo ang
imong itudlo ug ipamatuod? Ngano? ____________________

Sumala sa Mga Buhat 2:15–35, si Pedro namahayag nga ang gasa sa mga
pinulongan ug ubang mga timailhan sa Espiritu diha sa mga tinun-an mao ang usa
sa mga katumanan ug mga kahulugan sa panagna nga gihatag ni propeta Joel
(tan-awa sa Joel 2:28–32). Si Pedro dayon mitudlo ug mipamatuod ngadto sa mga
tawo gamit ang pipila ka mga pulong ug mga salmo ni Haring David.

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo nga
ang Joel 2:28–32 usa ka ehemplo sa kasulatan nga mahimong dunay daghang mga
kahulugan ug mga katumanan:

“Daghan sa mga panagna ug doktrinal nga mga tudling sa mga kasulatan dunay
daghang mga kahulugan. …

“[Usa] ka paghulagway sa daghang mga kahulugan kabahin sa panagna sa
basahon ni Joel nga sa katapusang mga adlaw ang Ginoo mobu-bu sa iyang
espiritu sa tanang unod ug nga ang atong mga anak nga lalaki ug ang atong
mga anak nga babaye managpanagna (tan-awa sa Joel 2:28). Sa adlaw sa

Pentecostes, si Apostol Pedro namahayag nga ang mga hitabo nga ilang nasaksihan mao
kadtong ‘giingon sa propeta nga si Joel’ (Mga Buhat 2:16). Paglabay sa dise otso ka gatus ka
tuig, si anghel Moroni mikutlo niining sama nga panagna ug miingon nga ‘kini wala pa
matuman, apan hapit na mahitabo’ [Joseph Smith—Kasaysayan 1:41]” (“Scripture Reading and
Revelation,” Ensign, Ene. 1995, 8).
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Sila si Pedro ug Moroni sakto nga mipahayag nga ang panagna nga gihatag ni
propeta Joel dunay katumanan, kahulugan, ug kagamitan sa adlaw sa Pentecostes
ug sa ulahing mga adlaw.

2. Basaha ang Mga Buhat 2:22–24, 29–33, 36, ug dayon tubaga ang
mosunod nga mga pangutana sa imong scripture study journal:

a. Unsa ang pipila ka importanting kamatuoran nga gitudlo ug gipamatuod
ni Pedro?

b. Unsa ang importante nganha nimo bahin sa pagpamatuod ni Pedro ngadto
sa mga Judeo?

Ikonsiderar unsa ang gisulti ug gibuhat ni Pedro sa dihang gipangutana kabahin sa
iyang relasyon ngadto ni Jesus sa gabii nga gidakop ang Manluluwas (tan-awa sa
Lucas 22:54–62).

Hunahunaa sa unsa nga paagi magkalahi ang mga pulong ug aksyon ni Pedro sa
adlaw sa Pentecostes gikan sa insidente sa dihang siya milimud makatulo ka
higayon nga siya nakaila ni Jesus. Unsa sa imong hunahuna ang nakaimpluwensya
niini nga kausaban diha ni Pedro?

Basaha ang Mga Buhat 2:37, nga mangita kon sa unsa nga paagi ang mga pulong
ni Pedro nakaapekto sa katawhan. (Mga Buhat 2:36–38 usa ka scripture mastery
passage. Mahimong markahan nimo kini sa lahi nga paagi aron sayon nimo kining
makit-an.)

Tan-awa ang mga pulong “gisakitan sila sa kasingkasing” sa Mga Buhat 2:37. Ang
pulong gisakitan dinhi nagpasabut nga midulot ug nagsugyot nga ang mga tawo
mibati og kasubo ug pagbasol tungod sa mga Judeo, isip mga tawo ug nasud,
mipalansang sa ilang Ginoo, nga si Jesukristo. Wala mag-ingon si Pedro nga ang
grupo sa mga Judeo gikan sa lain-laing mga nasyunalidad nga iyang gitudloan sa
adlaw sa Pentecostes mao ang responsable sa pagpalansang sa Manluluwas.

Sumala sa Mga Buhat 2:37, unsay gipangutana sa mga tawo? Ikonsiderar sa unsa
nga paagi kini nga pangutana nagpadayag nga ang mga tawo nagsugod sa
pagsinati og kausaban sa kasingkasing.

Basaha ang Mga Buhat 2:38–41, nga mangita unsay gisugo ni Pedro nga buhaton sa
mga tawo. Ang pulong sukwahi nagpasabut nga masukulon, masinupakon, o
malimbungon.

Sumala sa Mga Buhat 2:41, giunsa pagtubag sa mga tawo ang mga pagtulun-an ug
imbitasyon ni Pedro sa paghinulsol ug pagpabunyag?
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Daghan ang midawat sa kamatuoran ug nabunyagan.

Basaha ang Mga Buhat 2:42–47, nga mangita unsay gibuhat sa bag-ong mga
kinabig ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo human nila madawat ang kamatuoran
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo ug nabunyagan.

Sa unsa nga paagi nga ang ilang mga aksyon nagpakita nga sila tinud-anay nga
nakabig?

Ang mga pulong “pagpikaspikas sa tinapay” (Mga Buhat 2:42) nagpasabut sa
pag-apil sa ordinansa sa sakrament, ug sa pag-ambit “sa tanang mga butang”
(Mga Buhat 2:44) nagpasabut sa mga Santos nga nagpuyo sa balaod sa
pagpahinungod, nga naglakip sa pag-atiman sa kabus ug timawa taliwala kanila.

Hinumdumi nga sa wala pa sila makadungog ug mosunod sa mga pulong ni Pedro,
kini nga mga Judeo wala modawat ni Jesus isip ilang Manluluwas, ni sila misunod
sa Iyang mga pagtulun-an. Ikonsiderar kon unsa ka dako ang kausaban sa
mga tawo.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa Mga Buhat 2:37–47 mao nga sa
atong pagdawat sa pulong sa Dios pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, ang
atong mga kasingkasing mausab ug kita makabig ngadto ni Jesukristo.

3. Sa imong scripture study journal, buhata ang mosunod:

a. Isulat unsa ang mabuhat sa tawo aron makadawat sa pulong sa Dios pinaagi
sa gahum sa Espiritu Santo.

b. Ipangutana ang mosunod nga pangutana ngadto sa usa ka sakop sa
pamilya, higala, o silingan, ug isulat ang iyang tubag (mahimo usab nga
imong isulat ang imong kaugalingong tubag sa pangutana): Samtang
maningkamot ka sa pagkat-on ug pagpuyo sa mga kamatuoran sa
ebanghelyo, sa unsa nga paagi ang Espiritu nakatabang kanimo nga mausab
ug makabig ngadto ni Jesukristo?

4. Paggahin og pipila ka minuto sa paghunahuna og maayo unsay
imong mabuhat aron mas makadawat pa sa mga pulong ug mga

pagtulun-an sa Dios pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Unsa nga piho nga
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mga kausaban ang imong mahimo samtang maningkamot ka sa pagsunod sa
mga aghat nga imong nadawat? Isulat ang imong mga hunahuna ug mga
pagbati diha sa imong scripture study journal. Paghimo og tumong mahitungod
unsay imong mahimo karong semanaha aron mas makadawat sa mga pulong
ug mga pagtulun-an sa Dios pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Scripture Mastery—Mga Buhat 2:36–38
Basaha pag-usab ang Mga Buhat 2:38, nga mangita unsa nga panalangin ang
gisulti ni Pedro nga madawat sa mga tawo isip resulta sa paghinulsol sa ilang mga
sala ug sa pagpabunyag.

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga kon kita dunay pagtuo ni
Jesukristo, maghinulsol, ug magpabunyag, andam kita nga modawat sa gasa
sa Espiritu Santo. Sa unsa nga paagi nga ang paghinulsol ug pagpabunyag
makaandam sa usa ka tawo sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo? Gikan sa
Basahon ni Mormon atong makat-unan nga kita “pagasantoson pinaagi sa
pagdawat sa Espiritu Santo,” (3 Nephi 27:20) ug nga pinaagi sa Espiritu Santo
makadawat kita og kapasayloan sa atong mga sala (tan-awa sa 2 Nephi 31:17).

5. Itandi ang Mga Buhat 2:36–38 ngadto sa ikaupat nga artikulo sa
hugot nga pagtuo. Ilha sa Mga Buhat 2:36–38 ang mga pulong nga

nagpakita o nagtudlo sa unang mga baruganan ug mga ordinansa sa
ebanghelyo. Isulat ang unang mga letra sa matag pulong sa Mga Buhat 2:38
diha sa imong scripture study journal (sama pananglit, U s P m k, P, u p …).
Dayon gamita unsay imong gisulat aron sa pagtabang nimo nga makamemorya
niana nga bersikulo gikan sa scripture mastery passage. I-recite ang bersikulo
hangtud imo kining mamemorya. Hunahunaa ang pagdapit og usa ka tawo nga
magpabunyag aron siya makatagamtam sa gasa sa Espiritu Santo sa iyang
kinabuhi.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 2 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Giayo ni Pedro ang bakul nga tawo sa gawas
sa templo.

UNIT 17: DAY 4

Mga Buhat 3–5
Pasiuna
Sa ganghaan sa templo, si Pedro ug si Juan miayo sa tawo nga natawo nga bakul.
Dayon gitudloan ni Pedro ang mga tawo nga nakasaksi sa pagkaayo niining
tawhana. Isip resulta, si Pedro ug Juan, gidakop ug gimandoan sa Sanhedrin sa
paghunong sa pagtudlo sa pangalan ni Jesus. Ang mga sakop sa Simbahan
nagsunod sa balaod sa pagpahinungod, apan duha kanila namatay isip resulta sa
pagpamakak ngadto ni Pedro ug ngadto sa Dios. Si Pedro ug si Juan nagpadayon sa
paghimo og mga milagro, nga nakapasuko sa mga sacerdote nga punoan. Gidakop
na usab sila ug gipriso, apan gibuhian sila sa usa ka anghel. Misulti nila ang anghel
sa pag-adto sa templo ug pagsangyaw sa ebanghelyo.

Mga Buhat 3:1–11
Giayo ni Pedro ang tawo nga bakul sukad sa pagkatawo.
Paghunahuna og usa ka panahon sa dihang nangayo ka og piho nga butang (tingali
regalo sa adlawng natawhan o Pasko) apan nakadawat hinoon og lain. Sa unsang
paagi kini nga kasinatian mapahisama sa pagpangayo og mga panalangin gikan sa
Langitnong Amahan pinaagi sa pag-ampo?

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 3, pangitaa ang baruganan nga makatabang
nimo kon dili ka makadawat sa mga tubag o mga panalangin nga imong gipaabut
gikan sa Ginoo.

Basaha ang Mga Buhat 3:1–3, nga mangita kon kinsa ang nahimamat ni Pedro ug
Juan sa ganghaan sa templo.

Pamalandong kon unsay bation kon kamo sama sa kahimtang sa bakul nga tawo.
Gikan sa imong kasinatian, unsa ang pipila ka paagi nga ang mga tawo motubag sa
pagpakilimos niini nga tawo, o tabang sama sa kwarta o pagkaon?

Basaha ang Mga Buhat 3:4–7, nga mangita unsay gihimo ni Pedro niining tawhana.

Unsay nakapadani nimo sa gisulti ug gibuhat ni Pedro?

Basaha ang Mga Buhat 3:8, nga
mangita kon unsay gibuhat sa tawo
human si Pedro “mialsa kaniya” (Mga
Buhat 3:7).

Sa unsa nga paagi nga ang panalangin
nga nadawat niini nga tawo mas dako
pa kay sa limos (kwarta) nga iyang
gipangayo?

Atong mapahisama kini nga asoy sa
atong mga kinabuhi. Mahimong dili
tubagon sa Langitnong Amahan ang
atong mga pag-ampo sa mga paagi
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nga atong gusto o gipaabut Kaniya, apan ang Iyang mga tubag sa kanunay
alang sa atong mas dakong kaayohan.

Sa asoy nga narekord sa Mga Buhat 3:1–8, klaro nga unsay nadawat niini nga tawo
mas dako pa kay sa iyang gipangayo. Hinoon, sa ubang mga higayon dili tingali
klaro nga unsay atong nadawat mas dako kay sa unsay atong gipangayo.

1. Sa imong scripture study journal, isulat ang usa ka kasinatian diin
ang tubag sa Ginoo sa imong mga pag-ampo lahi gikan sa tubag

nga imong gitinguha apan nahimo nga mas makaayo alang kanimo.

Hunahunaa nga apil ka sa mga tawo didto sa templo kinsa nakasaksi sa pagkaayo
sa bakul nga tawo. Tingali imong nakita pirme ang bakul nga tawo nga
nagpakilimos sa imong pagsulod nianang ganghaan sa templo. Dayon, usa ka
adlaw, nakakita ka kaniya nga naglukso-lukso ug nagdagan-dagan human siya
mamaayo. Unsa sa imong hunahuna mausab kaha ang imong pagtan-aw ni Pedro
ug Juan human makasaksi niini nga milagro?

Basaha ang Mga Buhat 3:9–11, nga mangita kon unsay reaksyon sa mga tawo sa
pagkaayo niini nga tawo.

Mga Buhat 3:12–26
Nagpamatuod si Pedro kang Jesukristo ug nagsangyaw og paghinulsol
Basaha ang Mga Buhat 3:12–18, nga mangita kon giunsa pagpasabut ni Pedro ang
pagkaayo niining bakul nga tawo ngadto sa katawhan. Panid-i kinsa ang gihatagan
ni Pedro og kredito sa pagkaayo niini nga tawo.

Gikan sa mga aksyon ug mga pulong ni Pedro, makat-unan nato nga ang mga
sulugoon ni Jesukristo makahimo og mga milagro pinaagi sa hugot nga
pagtuo sa Iyang pangalan.

Basaha ang Mga Buhat 3:19, nga mangita sa pagdapit ni Pedro ngadto sa katawhan.
(Mga Buhat 3:19–21 usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimong markahan
kini sa lahi nga paagi aron sayon ra nimo kining makit-an.)

Mihatag og paglaum si Pedro niadtong iyang gisultihan pinaagi sa pagtudlo kanila
nga sila usab mahimong malimpyohan pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Ginoong
Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula.

Panid-i ang mga pulong “panahon sa kahayahay” sa Mga Buhat 3:19. Si Elder
Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut:

“Kining gitudlo nga panahon, kining panahon sa kahayahay, mahitabo sa
ikaduhang pag-anhi sa Anak sa Tawo, sa adlaw nga ang Ginoo mopadala ni
Kristo pag-usab nganhi sa yuta.

“… Mao kini ang adlaw nga ‘ang yuta pagabag-ohon ug makadawat sa iyang
paraisohanon nga himaya.’ (Ikanapulo nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo.) Mao
kini ang adlaw sa ‘bag-ong yuta’ nga nakita ni Isaias (Isa. 65:17), ang yuta nga

magpadayon kon ang pagkadautan mohunong, sa higayon nga ang panahon sa milenyum
magsugod” (sa Conference Report, Okt. 1967, 43).
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Basaha ang Mga Buhat 3:20–21, nga
mangita kon unsa pay mahitabo atol
niining higayuna.

Ang pulong “panahon sa pagtuman na
sa tanang gisulti” sa Mga Buhat 3:21
nagpasabut sa Pagpahiuli sa
ebanghelyo sa ulahing mga adlaw.
Gikan sa Mga Buhat 3:20–21, atong
makat-unan nga ang mga propeta sa
tanang panahon nanagna sa
Pagpahiuli sa ebanghelyo sa ulahing
mga adlaw.

Sumala sa narekord sa Mga Buhat
3:22–26, si Pedro nagpamatuod nga si
Moises “ug ang tanang mga propeta
sukad pa kang Samuel ug sa mga
nagsunod kaniya” (Mga Buhat 3:24)
namulong mahitungod ni Jesukristo ug
nagpasidaan sa mga sangputanan sa
pagsalikway Kaniya (tan-awa sa Mga Buhat 3:23). Sa moderno nga pagpadayag si
anghel Moroni misubli niini nga tudling ngadto ni Joseph Smith, nagmatuod sa
mga sangputanan sa pagsalikway kang Jesukristo (tan-awa sa Joseph
Smith—Kasaysayan 1:41).

Scripture Mastery—Mga Buhat 3:19–21
2. Hunahunaa nga ikaw usa ka misyonaryo ug nga usa ka investigator

nangutana, “Asa sa Biblia ang nag-ingon nga ang ebanghelyo
ipahiuli sa katapusang mga adlaw?” Sa imong scripture study journal, tubaga
kini nga pangutana gamit ang Mga Buhat 3:19–21 ug usa ka laing tudling sa
Biblia. Ikonsiderar ang pagpangita ubos sa “Restoration of the Gospel” diha sa
Topical Guide.
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Sila si Pedro ug Juan gidakop ug gidala sa
atubangan sa Sanhedrin.

Mga Buhat 4–5
Sila si Pedro ug Juan gidakop ug gibuhian; sila si Ananias ug Safira namakak ngadto
ni Pedro
Sa Mga Buhat 4:1–31 ug Mga Buhat
5:12–42 atong makat-unan ang
mosunod: Gidakop sila si Pedro ug Juan
tungod sa pag-ayo ug pagsangyaw
pinaagi sa pangalan ni Jesukristo.
Maisugong namahayag si Pedro sa
ebanghelyo ngadto sa Sanhedrin, nga
mao “ang senado sa Judeo ug ang
labing taas nga korte sa
eklesiastikanhong mga butang” (Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Sanhedrin,”
scriptures.lds.org). Human sila buhii,
sila si Pedro ug Juan nagpadayon sa
pagsangyaw sa pangalan ni Jesus ug
gidakop pag-usab. Gibunalan sila,
giingnan pag-usab sa paghunong sa
pagsulti pinaagi sa pangalan ni
Jesukristo, ug dayon gibuhian. Hinoon,
wala sila mohunong sa pagtudlo sa
pangalan ni Jesus.

Ikonsiderar ang mosunod nga senaryo: Usa ka batan-ong lalaki nag-andam sa
pagserbisyo og misyon. Nakahibalo siya nga ang bishop mangutana mahitungod sa
iyang katakus sa pagserbisyo og misyon, ug siya naghunahuna kon mosulti ba o
dili sa bishop mahitungod sa usa ka seryoso nga sala nga iyang nabuhat kaniadto.

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 4:32–5:11, pangitaa ang baruganan nga
makatabang nimo nga makasabut sa panginahanglan nga magmatinuoron uban sa
mga sulugoon sa Dios.

Sa Mga Buhat 4:32 atong makat-unan nga ang mga Santos (mga miyembro sa
Simbahan) sa panahon ni Pedro nagsunod sa balaod sa pagpahinungod, nga
nagpasabut nga sila nakigsaad sa Dios nga boluntaryo nga mopakigbahin sa ilang
pisikal nga mga kabtangan aron ang mga panginahanglan sa tanan matubag.

Basaha ang Mga Buhat 4:34–35, nga mangita kon giunsa nila pagpahinungod sa
ilang mga kabtangan ngadto sa Ginoo.

Basaha ang Mga Buhat 5:1–2, mangita unsay gibuhat sa magtiayon nga ginganlan
og Ananias ug Safira sa kwarta nga ilang nadawat gikan sa pagbaligya sa yuta. Ang
pulong nahibaloan sa bersikulo 2 nagpasabut nga nakahibalo og usa ka butang.

Unsay gibuhat ni Ananias ug Safira nga usa ka seryoso nga sala?

Basaha ang Mga Buhat 5:3–4, nga mangita unsay gisulti ni Pedro ngadto kang
Ananias.

Sumala sa bersikulo 4, kinsa man gayud ang gilimdan ni Ananias?
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Gikan sa tubag ni Pedro, atong makat-unan nga kon kita mamakak ngadto sa
mga sulugoon sa Dios, pareha ra nga namakak ngadto Kaniya.

Basaha ang Mga Buhat 5:5–11, nga mangita unsay nahitabo ngadto nila ni Ananias
ug Safira isip sangputanan sa pagsupak sa ilang pakigsaad ug pagpamakak ngadto
ni Pedro ug ngadto sa Dios.

Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo mahitungod sa pipila ka mga
sangputanan nga atong masinati kon kita mamakak ngadto sa Ginoo o sa Iyang
mga sulugoon: “Sa atong panahon kadtong masakpan nga manlimbong dili
mamatay sama sa nahitabo nilang Ananias ug Safira, apan adunay usa ka
butang nga anaa sa sulod kanila ang mamatay. Ang tanlag samukon, ang kinaiya
mohuyang, ang pagtahud sa kaugalingon mawala, ang kaligdong mamatay”

(“We Believe in Being Honest,” Ensign, Okt. 1990, 4).

3. Ribyuha ang senaryo mahitungod sa batan-ong lalaki nga
nag-andam sa iyang interbyu sa misyon. Sa imong scripture study

journal, paghimo og sulat ngadto niining batan-ong lalaki, magpasabut unsay
iyang kinahanglang buhaton mahitungod sa pagpamakak ngadto sa
priesthood lider.

Palandunga unsa nga mga panalangin ang moabut tungod sa pagkamatinuoron sa
hingpit uban sa mga sulugoon sa Ginoo.

Gikan sa asoy nila ni Ananias ug Safira, atong makat-unan ang panginahanglan
nga magmatinuoron sa hingpit uban sa atong mga priesthood lider. Dugang pa,
kinahanglang magmatinuoron kita sa atong tanang mga pakigsandurot sa uban.
Unsay gipasabut niini nganha kanimo nga magmatinuoron sa imong
pakigsandurot sa uban?

Si President Hinckley dugang nga mitudlo: “Kadtong nagsunod sa baruganan sa
pagkamatinuoron nasayud nga ang Ginoo mopanalangin kanila. Ila ang bililhong katungod sa
paghangad ngadto sa kahayag sa kamatuoran, dili maulaw ni bisan kinsa nga tawo. Sa laing
bahin, kon dunay panginahanglan nga mag-usab ni bisan kinsa nga miyembro niini nga
Simbahan, sugdi kini diin kita magbarug karon” (“We Believe in Being Honest,” 5).

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 4–5 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 18: DAY 1

Mga Buhat 6–7
Pasiuna
Ang mga Apostoles mi-orden og pito ka tinun-an aron sa pagtabang sa buhat sa
Ginoo. Si Esteban, usa niadtong napili, mihimo og daghang milagro. Ang pipila ka
mga Judeo miakusar niya nga nanamastamas ug midala kaniya sa atubangan sa
Sanhedrin, diin nausab ang iyang panagway aron sa pagpakita nga ang Dios uyon
kaniya. Human mobadlong sa mga Judeo tungod sa pagsalikway sa Manluluwas,
nakita ni Esteban ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo. Gipagawas dayon siya
sa siyudad ug gibato hangtud namatay.

Mga Buhat 6:1–8
Pito ka mga tinun-an ang napili sa pagtabang sa mga Apostoles sa trabaho
Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 6:1–8, pangita sa problema nga giatubang sa
unang mga lider sa Simbahan.

Basaha ang Mga Buhat 6:1–2, nga mangita sa kabalaka nga gidala sa mga
Gresyanhon ngadto sa mga Apostoles.

“Samtang kusog nga mitubo ang Simbahan, ang mga Apostoles dili na makaatiman sa mga
panginahanglan sa tanang mga miyembro. Ang mga ‘Gresyanhon,’ kinsa Judeo nga Kristiyano
nga ang pinulongan Griyego, mibati nga ang ilang mga babayeng balo pagahisayloan lamang ug
nagbagotbot batok sa ‘mga Judiyong-lumad,’ kinsa Judeo nga Kristiyano nga Palestino” (Manwal
sa Estudyante sa Bag-ong Tugon [manwal sa Church Educational System, 2014], 288).

Basaha ang Mga Buhat 6:3–6, nga mangita kon giunsa sa mga Apostoles pagsulbad
ang problema sa pag-atiman sa indibidwal nga panginahanglan sa mga miyembro
sa Simbahan nga dili sila malayo gikan sa ilang apostolikanhong responsibilidad sa
pagdala sa ebanghelyo ngadto sa “tanang kanasuran” (Mateo 28:19).

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
mahitungod sa mga responsibilidad niadtong pito ka mga tawo: “Ang buluhaton
nga gihatag kanila anaa sa temporal nga mga butang nga sa kasagaran gibuhat
sa Aaronic Priesthood, nga naghimo sa mga apostoles nga gawasnon sa
pagbuhat sa mas lisud nga mga butang sa ilang Melchizedek nga
pagpangalagad” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.

[1965–73], 2:65).

Unsa nga mga hiyas ang gisulti sa mga tawo nga pangitaon sa pagpili niadtong
kinsa motabang?

Sa unsa nga paagi nga kini nga proseso susama sa unsay gibuhat sa Ginoo sa Iyang
Simbahan karon aron sa pagsiguro nga ang mga panginahanglan sa miyembro
maatiman? ____________________
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Usa sa kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga asoy mao nga ang
takus nga mga miyembro sa Simbahan gitawag sa pagtabang og pangalagad
ngadto sa mga panginahanglan sa uban.

1. Ang mga calling sa Simbahan makahatag sa indibidwal og piho nga
mga katungdanan sa pagpangalagad sa mga panginahangan sa

uban. Pamalandong kon sa unsa nga paagi nga ang katakus sa indibidwal
makaapekto sa iyang abilidad sa pagpangalagad sa mga panginahanglan sa
uban. Dayon isulat sa imong scripture study journal ang usa ka kasinatian sa
usa ka tawo kinsa nangalagad kanimo o ngadto sa laing tawo pinaagi sa
pag-alagad nga takus sa usa ka calling. Ipahayag ang bisan unsa nga mga
hunahuna o mga pagbati sa pagpasalamat alang niini nga pag-alagad.

Basaha ang Mga Buhat 6:7–8, nga mangita sa positibo nga mga sangputanan nga
miresulta sa calling niining pito ka takus nga mga tinun-an sa pagpangalagad sa
mga panginahanglan sa uban.

Mga Buhat 6:9–7:53
Si Esteban gidala sa atubangan sa Sanhedrin ug mipamatuod nga ilang gisalikway
ang Mesiyas
Diha bay higayon nga nagdumili ka nga tabangan sa usa ka tawo o dunay usa ka
tawo nga nagdumili nga imong tabangan? Unsa ang mga kinaiya sa tawo nga
misulay sa pagtabang ug sa tawo nga nagdumili nga tabangan?

Ngano nga usahay magdumili man kita sa tabang sa uban? Ikonsiderar unsa nga
mga sangputanan ang moabut sa pagdumili sa tabang sa uban sa mosunod nga
mga sitwasyon: naghimo sa homework, nagluto og pagkaon, nagsulbad og dakong
problema sa atong kinabuhi, ug naghukom kon moalagad ba og misyon.

Usa ka paagi nga gihatag sa Langitnong Amahan aron sa pagtabang nato mao ang
pinaagi sa Espiritu Santo. Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 6:9–7:53, pangitaa
ang mga sangputanan sa pagdumili sa Espiritu Santo.

Sumala sa narekord sa Mga Buhat 6:9, daghang mga tawo kinsa wala motuo ni
Jesukristo nakiglalis ni Esteban samtang siya nagtudlo sa ebanghelyo. Basaha ang
Mga Buhat 6:10–11, nga mangita kon unsay gibuhat niining mga tawhana sa
dihang wala sila makabatok sa kaalam ug espiritu sa pagtulun-an ni Esteban. (Ang
pulong nga gisibahan sa bersikulo 11 nagpasabut nga suborno.)

Ang Mga Buhat 6:12–14 nagrekord nga si Esteban gidala sa atubangan sa gobyerno
sa Judeo (ang Sanhedrin) ug ang bakakong mga saksi miakusar niya sa
pagpanamastamas, nga nagsulti sa masuk-anong paagi batok sa Dios o “butang
nga nagbarug sa sagrado nga relasyon ngadto sa Dios, sama sa Iyang templo, Iyang
balaod, o Iyang propeta” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Pagpanamastamas”). Sa bahin ni Esteban, ang Sanhedrin bakak nga miakusar
niya nga nagsulti batok sa templo ug batok sa balaod ni Moises (tan-awa sa Mga
Buhat 6:13–14). Ang mga miyembro sa Sanhedrin midumili ug misupak kang
Esteban ug sa katapusan nagtinguha sa pagpatay kaniya.

Basaha ang Mga Buhat 6:15, nga mangita kon unsay dili sagad sa dagway ni
Esteban samtang siya nagbarug sa atubangan sa konseho.
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Nausab ang panagway ni Esteban sa atubangan sa konseho. Ang pagkahimaya sa
panagway mao “ang kahimtang sa mga tawo kinsa sa mubo nga panahon nausab
ang panagway ug kinaiyahan—nga, gibayaw sa usa ka labaw nga taas nga
espirituhanon nga kahimtang—aron sila makalahutay sa atubangan ug himaya sa
langitnon nga mga binuhat” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagkahimaya sa
Panagway,” scriptures.lds.org). Kining balaan nga pagkahimaya sa panagway mao
ang usa ka paagi nga gipakita sa Dios sa mga tawo nga Siya miaprobar ni Esteban
ug sa mensahe ni Esteban (tan-awa sa Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 2:67).

Ang Mga Buhat 7:1–50 nagpasabut nga agig tubag sa mga akusasyon batok kaniya,
giasoy pag-usab ni Esteban ang kasaysayan sa Israel, ilabi na sa balik-balik nga
pagsalikway sa mga Israelite kang Moises ug sa balaod nga gihatag sa Ginoo
ngadto sa mga tawo didto sa Bukid sa Sinai. Basaha ang Mga Buhat 7:37, nga
mangita kinsa ang gipanagna ni Moises nga paminawon sa mga anak ni Israel sa
umaabut.

Ang gihisgutan nga “propeta” niini nga bersikulo mao si Jesukristo.

Basaha ang Mga Buhat 7:51–53, nga mangita kon giunsa pagkompara ni Esteban
ang mga lider sa Judeo sa iyang panahon ngadto sa karaang mga Israelite nga iyang
gihulagway. “Tikig og Liog” ug “walay sirkunsisyon sa kasingkasing” nagpasabut
sa makasasala nga garbo ug dautang mga kasingkasing sa mga Judeo.

Ang Mga Buhat 7:52 nagrekord nga si Esteban miakusar sa mga lider sa mga Judeo
sa pagsalikway sa “Matarung,” ang gipasabut mao ang Manluluwas.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
ang pagpakigbatok sa Espiritu Santo mosangpot ngadto sa pagsalikway sa
Manluluwas ug sa Iyang mga propeta.

Ang Espiritu Santo nagpamatuod ni Jesukristo ug nagsaksi sa kamatuoran sa Iyang
mga pulong ug sa mga pulong sa Iyang mga propeta. Busa, ang pagpakigbatok sa
Espiritu Santo makapahuyang sa pagpamatuod sa usa ka tawo ug sa iyang pasalig
sa pagsunod sa Manluluwas ug sa Iyang mga propeta.

Ikonsiderar kon sa unsa nga paagi ang usa ka tawo matintal sa pagpakigbatok sa
Espiritu Santo sa mosunod nga mga sirkumstansya:

• Pagpili og kalingawan ug media

• Pagpili kon mosunod ba sa tambag sa mga propeta bahin sa pagpakig-date

• Paghukom kon gamiton ba ang mga baruganan sa paghinulsol nga gitudlo ni
Jesukristo ug sa Iyang mga propeta

2. Pamalandunga ang imong kaugalingong pagdawat sa mga aghat sa
Espiritu Santo. Sa imong scripture study journal, isulat ang

mahitungod sa usa ka panahon sa dihang ang pagsunod sa mga aghat sa
Espiritu Santo migiya nimo ngadto sa usa ka sakto nga desisyon o sa pagdawat
sa mga propeta ug sa ilang mga pagtulun-an. Ikonsiderar unsay imong mahimo
sa pagdawat sa impluwensya sa Espiritu Santo.

Pamalandunga ang usa ka butang nga imong mahimo sa moabut nga semana sa
aktibong pagdapit sa impluwensya sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi.
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Ikonsiderar ang pagsulat sa imong tumong ug sa unsa nga paagi imong matuman
kana nga tumong sa usa ka piraso sa papel.

Mga Buhat 7:54–60
Si Esteban gibato hangtud namatay
Ang pulong kalisdanan nagpasabut nga kasamok o pag-antus. Ngano sa imong
hunahuna nga ang mga sumusunod ni Jesukristo makapaabut nga makasinati og
kalisdanan?

Pag-ila sa mga Doktrina ug mga Baruganan
Ang pag-ila sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo diha sa mga kasulatan
nagkinahanglan og praktis ug mahunahunaong paningkamot. Samtang magtuon ka sa mga
kasulatan, pangitaa ang importante nga mga kamatuoran nga gitudlo. Pangutana sama sa
“Unsay akong makat-unan gikan niini nga mga tudling?” o “Unsa ang moral o punto niini
nga asoy?”

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 7:54–60, pangitaa ang baruganan nga
makatabang nimo kon ikaw makasinati og kalisdanan.

Human si Esteban mibadlong sa dautan nga mga lider sa Judeo, nangasuko sila.
Basaha ang Mga Buhat 7:54–56, nga mangita kon unsay nasinati ni Esteban atol sa
ilang pagpanggukod. Usa sa kahulugan sa pulong “sila nanagpakagot sa mga
bag-ang” (Mga Buhat 7:54) mao nga sila napuno sa hilabihan nga kasuko batok ni
Esteban ug gusto silang mamatay na siya.

Unsa nga sukaranan nga doktrina mahitungod sa Dios nga Kapangulohan ang
atong makat-unan gikan sa asoy sa kang Esteban nga panan-awon?
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Si Esteban nakakita sa Langitnong Amahan
ug ni Jesukristo.

Kamo mahimong mosulat sa mosunod
nga doktrina duol sa Mga Buhat
7:55–56: Ang Langitnong Amahan, si
Jesukristo, ug ang Espiritu Santo
tulo ka bulag ug managlahi nga mga
binuhat.

Basaha ang Mga Buhat 7:57–60, nga
mangita unsay gibuhat sa mga tawo
ngadto ni Esteban.

Unsa may labing importane para nimo
sa pag-ampo ni Esteban?
____________________

Gihulagway ni Lucas ang makalilisang
nga kamatayon ni Esteban sa mga
pulong nga “siya namatay” (Mga Buhat
7:60). Kining pulonga mahimong
nagpasabut sa usa ka matarung nga
kalag nga nakapahulay sa mga
kasamok sa pagka-mortal ug ang
kalinaw diin ang transisyon sa maong
tawo niini nga kinabuhi ngadto sa
sunod nga kinabuhi. (tan-awa sa D&P 42:46).

Hunahunaa unsay nasinati ni Esteban samtang siya miatubang sa Sanhedrin ug sa
wala pa siya gidala ug gipatay.

Giunsa pag-lig-on sa Dios si Esteban sa iyang tibuok kasinatian uban sa mga lider
sa Judeo?

Base sa unsay imong natun-an, kompletuha ang mosunod nga baruganan: Kon
kita magpabilin nga matinud-anon ngadto ni Jesukristo panahon sa mga
kalisdanan, ____________________.

Pamalandong sa mosunod nga mga pangutana: Sa unsang mga paagi nga ang
Ginoo magauban nato samtang mag-atubang kita og mga kalisdanan? Bisan og
namatay si Esteban, unsay iyang naangkon?

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Alang ni Esteban, kabahin sa pagpabilin nga matinud-anon nagpasabut nga
sakripisyo sa iyang kinabuhi. Dili kinahanglan nga kita mohalad sa samang
sakripisyo karon, apan unsa nga mga sakripisyo ang kinahanglan natong
buhaton?

b. Unsa sa imong pagtuo ang imong maangkon samtang magmatinud-anon
ka ngadto sa Ginoo panahon sa kalisdanan ug mohimo og mga sakripisyo
nga kinahanglan nimong buhaton?

c. Unsa may imong nang naangkon?
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Si Esteban sa kinatibuk-an giisip nga ang unang martir nga Kristiyano. Dugang pa,
makita siya isip usa ka matang ni Kristo: Siya ug ang Manluluwas mibarug
atubangan sa konseho aron pagataralon, mipahayag sa mga kamatuoran sa
atubangan sa ilang mga kaaway, mihatag sa ilang mga kinabuhi sa matarung nga
kawsa, ug gani mituaw sa samang ekspresyon sa ilang pagkamatay (tan-awa sa
Lucas 23:33–34, 46; Mga Buhat 7:59–60).

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 6–7 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 18: DAY 2

Mga Buhat 8
Pasiuna
Ang pagpanggukod batok sa Simbahan didto sa Jerusalem miresulta nga
nagkatibulaag ang mga miyembro sa Simbahan sa tibuok Judea ug Samaria. Si
Felipe nangalagad sa Samaria, diin daghang mga tawo ang midawat sa ebanghelyo
ni Jesukristo. Human gitugyan nilang Pedro ug Juan ang gasa sa Espiritu Santo
ngadto sa bag-ong mga kinabig, usa ka salamangkero nga ginganlan og Simon
misulay sa pagpalit sa priesthood. Dayon ang Dios migiya ni Felipe ngadto sa usa
ka opisyal nga Etiopianhon nga gitudloan ni Felipe mahitungod ni Jesukristo ug
gibunyagan.

Sa kinatibuk-an niini nga leksyon mahimo kang mogamit sa Bible Maps, nu. 13,
“Ang Misyonaryo nga mga Panaw ni Apostol Pablo,” ug makita ang lain-laing mga
siyudad ug mga dapit nga imong nabasahan.

Mahinungdanong mga Butang sa Pagtudlo ug Pagkat-on sa Ebanghelyo
Ang matag leksyon nga gibase sa kasulatan sa seminary nagtutok sa scripture block kay sa usa
ka piho nga konsepto, tema, doktrina, o baruganan. Kini nga mga leksyon naglakip sa mga
mahinungdanong mga butang sa pagtudlo ug pagkat-on sa ebanghelyo, nga naglakip sa
pagsabut sa kinatibuk-ang kahulugan ug sulod sa usa ka scripture block; moila, mosabut, ug
mobati sa kamatuoran ug sa kaimportante sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo;
ug sa paggamit sa mga doktrina ug mga baruganan. Ang pagtuon sa mga kasulatan uban niini
nga mga tumong sa hunahuna makatabang sa pagdugang sa imong pagsabut ug pagpamatuod
sa mga kasulatan ug sa mga kamatuoran nga gitudlo niini.

Mga Buhat 8:1–25
Si Felipe nangalagad sa Samaria, diin si Simon ang salamangkero misulay sa
pagpalit sa priesthood
Kon nakadawat ka og dakong kantidad sa kwarta, unsa nga butang kaha ang
imong paliton? ____________________

Ang ubang mga tawo naghunahuna nga bisan unsa mapalit sa kwarta. Hinoon,
pipila ka bililhong mga butang sa kinabuhi dili mapalit. Samtang magtuon ka sa
Mga Buhat 8, pangitaa ang usa ka gasa gikan sa Dios nga dili mapalit.

Sa Mga Buhat 7 imong makat-unan ang mahitungod sa kamatayon sa tinun-an
nga si Esteban sa mga kamot sa mga tinggukod. Basaha ang Mga Buhat 8:1–5, nga
mangita unsay gihimo sa mga miyembro sa Simbahan isip resulta sa
pagpanggukod batok sa Simbahan sa Jerusalem. Ang pulong pagtaral sa bersikulo 3
nagpasabut nga gipugos sa pagguyod.

Timan-i ang pangalan nga Felipe sa bersikulo 5. Si Felipe mao ang usa sa pito ka
mga tinun-an nga gi-orden sa pagtabang sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa
pagpangalagad sa mga panginahanglan sa Simbahan (tan-awa sa Mga Buhat 6:5).

Tan-awa ang “Kinatibuk-ang Pagpasabut sa Mga Buhat sa mga Apostoles” ang
graphic anaa sa Unit 17: Leksyon sa Day 1, ug basaha ang sugo sa Manluluwas
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ngadto sa Iyang mga Apostoles nga narekord sa Mga Buhat 1:8. Sumala sa Mga
Buhat 8:5, giunsa pagtabang ni Felipe nga matuman kining sugoa?

Basaha ang Mga Buhat 8:6–8, nga mangita kon sa unsa nga paagi ang mga
Samarianhon mitubag sa pagsangyaw ni Felipe ug sa mga milagro nga
iyang gihimo.

Basaha ang Mga Buhat 8:9–11, ug bantayi sa unsa nga paagi gihulagway si Simon,
usa ka tawo niana nga siyudad.

Unsay impluwensya ni Simon diha sa mga tawo?

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut sa salamangka nga maoy “paggamit sa gahum nga naangkon gikan
sa panabang o pagkontrol sa dautan nga mga espiritu” (Mormon Doctrine, 2nd
ed. [1966], 747).

Ang pulong nga gipahibulong, sumala sa paggamit sa Mga Buhat 8:11, nagpasabut
nga natingala.

Basaha ang Mga Buhat 8:12–13, nga mangita kon sa unsang paagi si Simon
mitubag sa pagsangyaw ni Felipe.

Sumala sa bersikulo 13, sa unsa nga paagi naapektahan si Simon sa “mga milagro
ug mga ilhanan” nga iyang nakita?

Sa Mga Buhat 8:14–16 makat-unan nato nga si Pedro ug si Juan miadto sa Samaria
human makadungog nga ang mga tawo didto midawat sa pulong sa Dios.
Nag-ampo sila nga ang nakabig nga mga Samarianhon modawat sa gasa sa
Espiritu Santo.

Basaha ang Mga Buhat 8:17, nga mangita kon unsay gibuhat ni Pedro ug Juan alang
sa bag-ong mga miyembro sa Simbahan sa siyudad sa Samaria.

Kini nga asoy naghulagway sa mosunod nga doktrina: Ang gasa sa Espiritu Santo
itugyan human sa bunyag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot pinaagi sa
gitugutan nga mga tighupot sa priesthood.

Basaha ang Mga Buhat 8:18–19, nga mangita sa gitanyag ni Simon ngadto
kang Pedro.

Kon ikaw pa ang naa sa lugar ni Pedro, unsa kahay imong itubag ni Simon?
____________________

Basaha ang Mga Buhat 8:20–24, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pedro ngadto ni
Simon mahitungod sa pagdawat sa priesthood.

Ang priesthood dili mapalit og kwarta.
Tungod kay ang priesthood iya sa Dios,
matugyan lamang kini sumala sa Iyang
kabubut-on. Ang Dios miestablisar sa
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paagi diin mahimong maangkon ang priesthood (tan-awa sa Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:5).

Sumala sa Mga Buhat 8:21–23, nganong si Simon dili pa makadawat sa priesthood?
Sa unsang mga paagi sa imong hunahuna nga ang kasingkasing ni Simon “dili
matarung sa atubangan sa Dios” (Mga Buhat 8:21)? Tan-awa sa Alma 41:11 para
masabtan unsay gipasabut sa “mapait nga apdo” (Mga Buhat 8:23).

Kini nga asoy nagtudlo sa mosunod nga kamatuoran: Ang priesthood itugyan
sumala sa kabubut-on sa Dios ug sumbanan sa katakus.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Ngano sa imong hunahuna nga importante nga makahibalo nga ang
priesthood itugyan lamang diha sa indibidwal sumala sa kabubut-on sa
Dios ug sumbanan sa katakus?

b. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121:36–42. Unsa ang mga
baruganan nga ang priesthood gamiton? Unsay mahitabo sa mga lalaki nga
mosulay sa paggamit sa priesthood “bisan unsa nga matang sa pagkadili
matarung” (D&P 121:37)?

Sa Mga Buhat 8:25 atong makat-unan nga silang Pedro ug Juan misangyaw sa
ebanghelyo sa daghang mga balangay sa Samarianhon.

Mga Buhat 8:26–40
Si Felipe mitudlo ug mibunyag sa usa ka Ethiopian nga opisyal

2. Hunahunaa ang mga sitwasyon diin ikaw nagkinahanglan o
magkinahanglan og usa ka tawo nga mogiya kanimo. Sa imong

scripture study journal, ilista ang pipila ka mga sitwasyon diin ikaw mahimong
giya sa usa ka tawo. (Hunahunaa ang mga destinasyon o mga hilisgutan nga
imong nahibaloan o mga talento nga imong napalambo.)

Samtang magtuon ka sa nahibilin sa Mga Buhat 8, pangitaa ang importante nga
paagi diin mahimo kang usa ka giya alang sa uban.

Basaha ang Mga Buhat 8:26, nga mangita kon kinsa ang nagsugo ni Felipe nga
mopanaw ngadto sa Gaza. (Mahimo nimong pangitaon ang Gaza diha sa map 4,
“Palestine at the Time of Jesus, sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan.”)

Basaha ang Mga Buhat 8:27–28, nga mangita sa tawo nga nahimamat ni Felipe diha
sa dalan.

Unsay gibuhat niining opisyal nga Etiopiahanon sa iyang karwahe? (Tingali
makatabang nga makahibalo nga si Esaias mao ang Griyego nga porma sa Isaias.)

Basaha ang Mga Buhat 8:29–35, nga mangita kon unsay nahitabo tali ni Felipe ug
sa opisyal nga Etiopiahanon.

Ikonsiderar ang pagmarka sa bersikulo 29 kinsa ang nag-aghat ni Felipe sa
pag-adto sa karwahe sa Etiopiahanon nga opisyal. Mahimo usab nga imong
markahan ang anaa sa bersikulo 31 unsay gisulti sa Etiopianhon nga opisyal nga
iyang gikinahanglan aron makasabut sa mga sinulat ni Isaias. Ikonsiderar ang
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pagsulat sa Isaias 53:7–8 isip usa ka cross-reference sa imong kasulatan tupad sa
Mga Buhat 8:32–33.

Gamita ang mga pulong nga giya, mga aghat, ug mga oportunidad sa pagkompleto
sa mosunod nga baruganan nga atong makat-unan gikan sa kasinatian ni Felipe:
Samtang maminaw kita ____________________ sa Dios, kita makadawat
____________________ sa pagtabang ____________________ sa uban ngadto ni
Jesukristo.

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
mahitungod sa kaimportante sa pagtabang sa paggiya sa uban ngadto sa
Manluluwas: “Alang sa matag usa nato sa ‘pagduol ngadto kang Kristo’ [D&P
20:59], sa pagtuman sa Iyang mga sugo ug pagsunod sa Iyang ehemplo balik
ngadto sa Amahan sa pagkatinuod mao ang labing taas ug labing balaan nga
katuyoan sa tawo. Aron sa pagtabang sa uban nga makahimo usab

niana—motudlo, moawhag, ug mogiya kanila sa mainampoong paagi sa paglakaw sa dalan sa
katubsanan usab—sa pagkatinuod kana siguro mao ang ikaduhang pinakamahinungdanon nga
buluhaton sa atong kinabuhi. Tingali maong si Presidente David O. McKay sa makausa miingon,
‘Walay mas dako nga responsibilidad ang anaa ni bisan kinsa nga lalaki [o babaye] kay sa
mahimong magtutudlo sa mga anak sa Dios’ [sa Conference Report, Okt. 1916, 57]” (“A Teacher
Come from God,” Ensign, Mayo 1998, 25).

3. Pagpili og usa o daghan sa mosunod nga mga sitwasyon:

Sitwasyon 1: Usa ka batan-ong lalaki nga imong higala nahisakop sa laing
Kristiyano nga simbahan. Usa ka adlaw atol sa tingpaniudto, naaghat ka sa
pagpakigsulti niya mahitungod sa Simbahan.

Sitwasyon 2: Samtang naglakaw pauli gikan sa eskwelahan, nakakita ka og
batan-ong babaye nga naghilak. Nakaila ka niya nga miyembro sa inyong ward
nga wala na magsimba sulod sa daghang mga tuig. Naaghat ka sa pagpakigsulti
kaniya. Samtang naningkamot ka sa paghupay niya, iyang gisulti ang iyang
mga hagit ug nangutana, “Nganong dili man lang ko magmalipayon?”

Sitwasyon 3: Ang inahan sa usa ka batan-ong lalaki nga nakonektar nimo sa
social media bag-o lang namatay. Naaghat kamo sa pagtubag sa mosunod sa
bag-o lang niyang gi-post: “Gibati karon nga nag-inusara. Naglaum nga dunay
makasabut.”

Sa imong scripture study journal, isulat unsay imong isulti ug buhaton sa
pagtabang nga magiyahan kini nga tawo ngadto ni Jesukristo. Sa imong
paghulagway ilakip ang mga tubag sa mosunod nga mga pangutana:

a. Unsa nga mga kamatuoran sa ebanghelyo ang imong ipakigbahin sa
pagtabang og giya niini nga tawo ngadto ni Jesukristo?

b. Unsa ang usa ka kasulatan nga tingali imong madapit kini nga tawo sa
pagtuon?

c. Unsay imong gusto nga ipabuhat niini nga tawo?
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Basaha ang Mga Buhat 8:36–40, nga mangita unsay nahitabo isip resulta sa
pagtudlo ni Felipe sa Etiopiahanon nga opisyal bahin ni Jesus.

4. Tubaga ang usa o daghan sa mosunod nga mga pangutana diha sa
imong scripture study journal:

a. Kanus-a ug giunsa nimo pagtabang og giya ang usa ka tawo ngadto ni
Jesukristo?

b. Kanus-a ug giunsa sa usa ka tawo sa pagtabang og giya nimo ngadto ni
Jesukristo?

Sa imong pagsugod sa imong adlaw uban sa personal nga pag-ampo, tinguhaa ang
giya sa Espiritu Santo sa pag-aghat kanimo. Dayon, samtang nanisikay-sikay ka sa
imong adlaw, paminaw sa mga pag-aghat gikan sa Dios nga makatabang nimo sa
paggiya sa uban ngadto ni Jesukristo.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 8 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 18: DAY 3

Mga Buhat 9
Pasiuna
Nagpakita si Jesus ngadto ni Saulo (kinsa sa wala madugay gitawag og Pablo)
samtang mipanaw siya ngadto sa Damasco, human mabuta si Saulo. Human si
Ananias miayo kaniya, si Saulo nabunyagan ug nagsugod sa pagsangyaw sa
Damasco. Sa wala madugay si Saulo miadto sa Jerusalem ug miapil sa mga
tinun-an didto, apan ang Griyego nga mga Judeo sa Jerusalem mihulga sa kinabuhi
ni Saulo, ang mga Apostoles mipadala niya ngadto sa Tarso. Si Pedro mipahigayon
og mga milagro didto sa Lida ug Jope

Mga Buhat 9:1–9
Si Jesus nagpakita ni Saulo sa dalan sa Damasco
Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
mahitungod sa atong panginahanglan nga mopasaylo:

“Adunay usa ka butang nga kadaghanan kanato napakyas gayud sa pagpasaylo
ug pagkalimot sa mga sayop nga nabuhat kaniadto sa kinabuhi—maato man
kini nga mga sayop o mga sayop sa uban. Dili kini maayo. Dili kini Kristiyano. Kini
nagpasabut nga supak gayud sa kahalangdon ug kaharianon sa Pag-ula ni
Kristo. …

Tuguti ang mga tawo nga maghinulsol. Tuguti ang mga tawo nga mouswag.
Tuohi nga ang mga tawo mausab ug molambo. Dili ba kini ang hugot nga pagtuo? Oo! Dili ba
kini paglaum? Oo! Dili ba kini gugma nga putli? Oo! Labaw sa tanan, kini mao ang gugma nga
putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo” (“Ang Labing Maayo Moabut Pa,” Liahona, Ene.
2010, 19–20).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga sitwasyon diin importante alang nimo sa pagtugot
sa uban sa pag-usab ug pagpalambo ug sa pagtuo nga sila makabuhat
sa ingon?

b. Nganong importante alang nimo nga motuo nga ikaw mausab ug
molambo?

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 9, pangitaa ang mga kamatuoran nga atong
makat-unan gikan sa kasinatian sa usa ka tawo kinsa nausab ug milambo.

Kadaghanan sa teksto sa Mga Buhat 9 nagtumong sa mga kasinatian sa usa ka
tawo nga ginganlan og Saulo. “Si Saulo natawo sa Tarso, usa ka siyudad sa
Gresyanhon sa Cilicia (tan-awa sa Mga Buhat 21:39). Usa siya ka Romanhon
(tan-awa sa Mga Buhat 16:37) ug nagsulti og ‘pinulongang Hebreohanon’ (tingali
Aramaic) ug Gresyanhon (Mga Buhat 21:37–40). Usa siya ka Judeo gikan sa kaliwat
ni Benjamin (tan-awa sa Mga Taga-Roma 11:1) ug usa ka deboto nga Fariseo
(tan-awa sa Mga Buhat 23:6), kinsa mainitong migukod ug misakit sa mga
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sumusunod ni Jesukristo (tan-awa sa Mga Buhat 9:1–2). Sa wala madugay nailhan
siya sa iyang Latin nga pangalan, nga Pablo [tan-awa sa Mga Buhat 13:9]” (New
Testament Student Manual [manwal sa Church Educational System, 2014], 294). Si
Saulo naedukar sa Jerusalem ni Gamaliel (tan-awa sa Mga Buhat 22:3), usa ka inila
nga Fariseo ug tinahud nga magtutudlo sa balaod sa Judeo (tan-awa sa Mga Buhat
5:34–40).

Una natong nabasa ang mahitungod ni Saulo sa Mga Buhat 7, nga naghulagway sa
pagbato sa tinun-an nga si Esteban. Tingali mahinumduman nimo nga kadtong
mibato ni Esteban miitsa sa ilang mga kupo sa tiilan ni Saulo. (tan-awa sa Mga
Buhat 7:58–59).

Basaha ang Mga Buhat 8:1–3; 9:1–2, nga mangita giunsa pagtagad ni Saulo ang
mga sumusunod ni Jesukristo. Tingali makatabang nga makahibalo nga ang
pagtaral (Mga Buhat 8:3) nagpasabut nga gipugos sa pagdala.

Basaha ang Mga Buhat 9:3–6, nga mangita kon unsay nasinati ni Saulo samtang
siya nagpanaw padulong sa Damasco aron sa pagdakop sa mga tinun-an ni
Jesukristo nga nagpuyo didto.

Note the phrase “kick against the pricks” in Acts 9:5. Ang mao nga reaksyon
nagdugang lamang sa kalisud samtang ang hayop makadawat og dugang nga
pagbunal gikan sa iyang agalon. Giklaro sa Manluluwas nga kon si Saulo
magpadayon sa pakigbatok Kaniya, siya ang maghatag og kalisud sa iyang
kaugalingon.

Basaha ang pangutana ni Saulo sa Mga Buhat 9:6. Unsa kaha ang gitudlo niini nga
pangutana nimo bahin ni Saulo?

Sumala sa Hubad ni Joseph Smith sa Mga Buhat 9:7, sila kinsa mipanaw uban ni
Saulo nakakita gayud sa kahayag apan wala makadungog sa tingog ni Jesus
samtang Siya namulong ngadto ni Saulo (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Mga
Buhat 9:7 [Giya ngadto sa mga Kasulatan scriptures.lds.org]; tan-awa usab sa Mga
Buhat 22:9).

Pagkahuman sa panan-awon, si Saulo nabuta. Gidala siya ngadto sa Damasco, ug
wala siya mokaon ug moinom sulod sa tulo ka adlaw.

Hunahunaa kon kamo pa si Saulo. Kon kamo agresibong migukod sa mga
tinun-an ni Kristo, unsa kaha ang imong gihunahuna ug gibati niining higayuna?

Mga Buhat 9:10–22
Si Saulo giayo ni Ananias sa Damasco, gibunyagan, ug nagsangyaw kabahin ni
Jesukristo
Basaha ang Mga Buhat 9:10–12, nga mangita unsay gisugo sa Ginoo ni Ananias
nga iyang buhaton, usa ka matarung nga miyembro sa Simbahan didto sa
Damasco.
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Gipanalanginan ni Ananias si Saulo aron
makakita siya.

Hinumdumi nga ang orihinal nga tuyo sa pag-adto sa Damasco mao ang pagdakop
sa mga tawo sama ni Ananias. Kon ikaw pa si Ananias ug nasayud sa reputasyon ni
Saulo, unsa kaha ang imong gihunahuna human makadawat niini nga direksyon
gikan sa Ginoo?

Basaha ang Mga Buhat 9:13–16, nga mangita unsay gitudlo sa Ginoo ni Ananias
mahitungod ni Saulo.

Sa unsa nga paagi nga ang panan-aw sa Ginoo ni Saulo magkalahi sa panan-aw ni
Ananaias ni Saulo? ____________________

Tan-awa sa Mga Buhat 9:15 ang piho nga trabaho nga gipili sa Ginoo nga buhaton
ni Saulo. Sa unsay imong nahibaloan sa kaagi ni Saulo, unsa kahay nakaandam
niya sa pagsangyaw ngadto “sa mga “Hentil, ug sa mga hari, ug sa mga anak ni
Israel”? (Mahimo nimong gamiton ang deskripsyon ni Saulo nga imong nabasa sa
sayo pa dinhi sa leksyon.)

Sumala sa Mga Buhat 9:16, unsa pay gisulti sa Ginoo nga mahitabo ni Pablo, bisan
og mahimong pinili sa atubangan sa mga Hentil ug sa mga hari?

Duha ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa Mga Buhat 9:13–16 mao nga
ang Ginoo makakita nato nga mamahimo kita ug nakakita ang Ginoo sa
atong potensyal sa pagtabang Kaniya sa Iyang buhat.

2. Samtang maghunahuna ka niini nga mga kamatuoran, hunahunaa
ang paagi sa Dios sa pagtan-aw kanimo. Sa imong scripture study

journal, pagdrowing og yanong litrato sa imong kaugalingon ug ilista ang pipila
nimo ka mga abilidad ug mga kinaiya nga sa imong hunahuna magamit sa
Ginoo sa pagtabang Kaniya sa Iyang buhat.

Tan-awa sa Mga Buhat 9:17 nga si
Ananias mipanalangin ni Saulo nga
makakita siya ug mapuno sa Espiritu
Santo. Sumala sa Mga Buhat 9:18–20,
sa dihang gibalik sa Dios ang panan-aw
ni Saulo, sa unsa nga paagi nga lahi na
ang pagtan-aw ni Saulo sa Ginoo gikan
sa paagi sa iyang pagtan-aw Kaniya
kaniadto?

Ang paghinulsol, bunyag ug
pagsangyaw ni Saulo nagpakita sa
iyang hugot nga pagtuo ni Jesukristo ug
sa iyang pagkamanunuton sa
kabubut-on sa Ginoo.

Basaha ang Mga Buhat 9:21–22, nga mangita kon unsay reaksyon sa mga tawo sa
pagsangyaw ni Saulo.

Ang pangutana nga gipangutana ni Saulo sa Ginoo sa Mga Buhat 9:6 nagpakita sa
iyang pagkamapainubsanon ug sa iyang tinguha sa pagsunod sa kabubut-on sa
Ginoo. Sama ni Saulo, kon kita mosunod sa kabubut-on sa Ginoo, nan kita
makausab ug makatuman sa potensyal nga Iyang nakita kanato.
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Sa pagtabang nimo nga makasabut unsay gipasabut sa pagkamanunuton ngadto sa
kabubut-on sa Ginoo, hunahuna nga ikaw dunay bundo sa yuta nga humok ug
laing bundo nga gahi na. Sa unsa nga paagi nga ang kasinatian lahi sa pagsulay og
kulit gamit ang humok nga yuta kay sa pagkulit gamit ang gahi na nga yuta?

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsa nga paagi nga ang duha ka lahi nga matang sa yuta mapahisama
ngadto sa pagkamanunuton sa tawo ngadto sa kabubut-on sa Ginoo?

b. Sa unsa nga paagi nga ang pagsunod sa Ginoo makatabang nimo o sa uban
sa pag-usab ug pagtuman sa potensyal nga nakita sa Ginoo diha nimo
o kanila?

Palandunga ang pangutana ni Saulo, “Ginoo, unsay imong gusto nga akong
buhaton?” Ang (Mga Buhat 9:6), magamit sa imong kinabuhi.

Si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo: “Ang usa ka [tawo] makapangutana og
walay laing importante nga pangutana sa [iyang] kinabuhi kaysa nianang
gipangutana ni Pablo: ‘… Ginoo, unsay imong gusto nga akong buhaton?’ Ang
usa ka [tawo] walay mahimong mas dakong aksyon kay sa pagpadayon sa kawsa
nga makahatag [niya] sa tubag niana nga pangutana ug dayon ipatuman kana
nga tubag” (“Listen to a Prophet’s Voice,” Ensign, Ene. 1973, 57).

Padayon sa sinserong pag-ampo ug tinguhaa ang tubag niini nga pangutana, ug
buhata ang bisan unsang pag-aghat nga imong madawat.

Mga Buhat 9:23–31
Ang kinabuhi ni Saulo nahulga didto sa Damasco ug dayon sa Jerusalem, ug ang
mga Apostoles mipadala kaniya ngadto sa Tarsus
Sa Mga Buhat 9:23–26 atong mabasa nga ang mga Judeo sa Damasco nagkunsabo
sa pagpatay ni Saulo, apan ang mga miyembro sa Simbahan mitabang kaniya nga
makaeskapo sa siyudad. Mabasa usab nato nga si Saulo miadto sa Jerusalem, diin
siya “[misulay] sa pag-ipon sa mga tinun-an: apan silang tanan nangahadlok
kaniya, kay wala man sila motuo nga siya tinuod gayud nga tinun-an” (Mga Buhat
9:26).

Ngano sa imong hunahuna nga ang mga miyembro sa Simbahan nagduha-duha sa
pagtuo nga si Saulo nahimong tinun-an ni Jesukristo?

Sa Mga Buhat 9:27–31 mabasa nato nga si Bernabe, usa ka miyembro sa Simbahan
(tan-awa sa Mga Buhat 4:36–37), midala ni Saulo ngadto sa mga Apostoles ug
misulti kanila sa panan-awon ni Saulo ug sa iyang maisugong pagsangyaw didto sa
Damasco. Dayon ang mga miyembro sa Simbahan midawat ni Saulo sa ilang
pakigdait. Sa dihang ang Gresyanhon nga mga Judeo sa Jerusalem nagtinguha sa
pagpatay ni Saulo, ang mga lider sa Simbahan mipadala kaniya ngadto sa Tarso. Sa
Mga Buhat 9:31 nahibaloan usab nato nga ang Simbahan nakasinati og kalinaw ug
pagtubo didto sa Judea, Galilea, ug Samaria.
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Mga Buhat 9:32–43
Si Pedro mipahigayon og mga milagro didto sa Lida ug Jope.
Paghunahuna og usa ka tawo nga gusto nimong tabangan nga mobalik ngadto sa
Ginoo ug motuo Kaniya. Samtang magtuon ka sa nahibilin sa Mga Buhat 9,
pangita og usa ka paagi nga makatabang ka niini nga tawo ug sa uban nga mobalik
ngadto sa Ginoo.

Mga Buhat 9:32–35 ug Mga Buhat 9:36–42 naghulagway sa mga milagro nga
gihimo ni Pedro didto sa Lida ug sa Jope. Samtang magbasa ka niini nga mga
bersikulo, pangitaa ang mga milagro nga gihimo ni Pedro ug sa unsa nga paagi
mitubag ang mga tawo. Ang mosunod nga mga pagpasabut mahimong
makatabang: Hubad ni Joseph Smith, Mga Buhat 9:32 mabasa nga “samtang si
Pedro milabay sa tanan niining mga rehiyon” (italics gidugang). Pagpanglimos (Mga
Buhat 9:36) mao ang praktis sa paghatag og mga halad ngadto sa kabus. Ang
pulong nga hapit sa bersikulo 38 nagpasabut nga duol, ug ang pulong nga
nanagpakita sa bersikulo 39 nagpasabut nga gipakita.

Sa unsa nga paagi nga ang mga tawo sa Lida ug ang mga tawo sa Jope mitubag sa
pagpangalagad ni Pedro? Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa
ehemplo ni Pedro mao nga pinaagi sa pagpangalagad sa uban, makatabang kita
sa mga tawo nga mobalik ngadto sa Ginoo ug motuo Kaniya.

Ang paghatag og panalangin sa priesthood mao ang usa ka paagi sa
pagpangalagad ngadto sa uban. Ang ehemplo ni Tabita (o Dorcas) sa Mga Buhat
9:36, 39 naghulagway sa laing paagi nga kita makapangalagad ngadto sa uban. Ang
“daghang mga maayong binuhatan” (Mga Buhat 9:36) ug ang pagserbisyo sa uban
makatabang sa uban nga mobalik ngadto sa Ginoo.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kanus-a nga ang maayong binuhatan sa usa ka tawo nakatabang nimo o sa
uban nga mobalik ngadto sa Ginoo ug motuo diha Kaniya?

b. Unsa ang pipila ka mga pamaagi nga makapangalagad ka sa uban?
(Klaroha, ug pagrekord og duha o tulo ka mga ideya.)

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 9 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 18: DAY 4

Mga Buhat 10–12
Pasiuna
Gipadayag sa Dios ngadto ni Pedro sa usa ka panan-awon nga ang ebanghelyo
kinahanglang isangyaw ngadto sa mga Hentil. Gitudlo ni Pedro ang ebanghelyo
ngadto ni Cornelio ug sa iyang pamilya ug dayon mihusay sa panagbingkil sa Judeo
nga mga Santos mahitungod sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Hentil.
Ang buhat sa Ginoo magpadayon bisan pa sa pagpanggukod. Si Herodes Agripa I,
ang apo ni Herodes ang Halangdon, mipatay ni Apostol Santiago ug dayon
midakop ug mipriso ni Pedro. Sa gabii sa wala pa patya si Pedro, usa ka anghel ang
mitabang kaniya nga makaeskapo gikan sa prisohan. Gihampak si Herod sa usa ka
anghel nga gikan sa Dios, ug ang ebanghelyo nagpadayon sa pag-uswag.

Mga Buhat 10
Gipadayag sa Dios ngadto ni Pedro sa usa ka panan-awon nga ang ebanghelyo
kinahanglang isangyaw ngadto sa mga Hentil
Unsa ang nakahatag kanimo og pagsalig sa pagsunod sa usa ka tawo?

Hunahunaa nga kauban ka sa usa ka grupo sa mga tawo nga nahisalaag. Pipila ka
mga miyembro sa grupo mitanyag sa paggiya sa tanan balik sa luwas nga lugar, ang
matag usa nagsugyot og lain-laing agianan. Unsa ang makadeterminar o
makaimpluwensya kon kinsa nga tawo ang imong sundon?
____________________

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 10–12, pangitaa ang mga kamatuoran nga
makatabang nimo nga makaangkon og pagsalig sa pagsunod niadtong gitawag sa
Ginoo sa paggiya sa Iyang Simbahan.

Hangtud niining puntuha sa mga panahon sa Bag-ong Tugon, ang ebanghelyo
gisangyaw, uban sa pipila ka mga eksepsyon, alang lang ngadto sa mga Judeo.
Bisan si Jesus misangyaw lamang ngadto sa “nangawalang karnero sa banay ni
Israel” ug misugo sa Iyang mga Apostoles sa pagbuhat sa ingon (tan-awa sa Mateo
10:5–6). Hinoon, ang Manlululwas misulti sa Iyang mga tinun-an human miabut
ang Espiritu Santo diha kanila sila mosangyaw sa ebanghelyo “hangtud sa
kinatumyan sa yuta” (Mga Buhat 1:8). Sa Mga Buhat 10 mabasa nato ang
mahitungod sa importante nga kausaban sa paagi ang Simbahan maglihok nga
makatabang niini nga mahitabo.

Basaha ang Mga Buhat 10:1–2, nga mangita sa mga detalye mahitungod sa usa ka
Hentil nga ginganlan og Cornelio.

Si Cornelio usa ka centurion. Ang usa ka centurion “usa ka opisyal diha sa
kasundalohan sa Romano nga nagmando og usa ka pundok sa singkwenta ngadto
sa usa ka gatus ka mga tawo. Ang ingon niana nga pundok naglangkob sa
ikakan-uman nga bahin sa kasundalohan sa Romano” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Centurion,” scriptures.lds.org).

Sumala sa pamaagi sa Simbahan nianang higayona, isip usa ka Hentil, si Cornelio
dili makaapil sa Simbahan ni Kristo nga dili una magpakabig ngadto sa Judaismo.
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Bisan og si Cornelio dili makaapil sa Simbahan isip usa ka Hentil, sa unsa nga
paagi niya gipakita ang iyang hugot nga pagtuo sa Dios?

Sumala sa na-rekord sa Mga Buhat
10:3–48, si Pedro dunay panan-awon
nga wala niya masabti pag-una.
Hinoon, pinaagi sa pagsunod sa
Espiritu, si Pedro gipaila ngadto ni
Cornelio, kinsa nakakita og
panan-awon diin ang anghel miingon
nga ang Ginoo nakadungog sa mga
pag-ampo ni Cornelio. Misulod si Pedro
sa balay ni Cornelio ug mitudlo kaniya
ug sa iyang pamilya sa ebanghelyo. Ang
Espiritu Santo mikunsad sa matag usa diha sa balay. Nakaamgo si Pedro nga ang
iyang panan-awon, diin siya gisugo sa pagkaon og mga hayop nga giisip nga dili
limpyo, usa ka langitnong instruksyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa
mga Hentil ug sa pagtugot kanila nga mabunyagan nga dili na makabig pa ngadto
sa Judaismo.

1. Kompletuha ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Basaha ang Mga Buhat 10:34–35, ug i-rekord ang imong bisan unsang mga
hunahuna o mga pagbati mahitungod sa unsay gisulti ni Pedro nga iyang
nakat-unan niining duha ka mga bersikulo.

b. Basaha ang 2 Nephi 26:33, ug dayon tubaga ang mosunod nga pangutana:
Unsay ipasabut sa “ang Dios wala diay pinalabi sa mga tawo” (Mga Buhat
10:34)?

Ikonsiderar unsay gisulti sa mosunod nga pamahayag mahitungod sa Dios nga
“wala diay pinalabi sa mga tawo”:

“Ang ebanghelyo ni Jesukristo alang sa tanan. Ang Basahon ni Mormon namahayag, ‘itum ug
puti, ulipon ug gawasnon, lalaki ug babaye; … ang tanan managsama ngadto sa Dios’ (2 Nephi
26:33). Kini mao ang opisyal nga pagtulun-an sa Simbahan.

“Ang mga tawo sa tanang kaliwat gi-welcome ug gibunyagan ngadto sa Simbahan sukad sa
sinugdanan. …

“Ang Simbahan klaro nga nanghimaraut sa diskriminasyon pamanit, lakip sa bisan unsa ug sa
tanang diskriminasyon sa mga indibidwal sa sulod ug gawas sa Simbahan. Niadtong 2006, kanhi
presidente sa Simbahan nga si Presidente Gordon B. Hinckley mipahayag nga ‘walay tawo kinsa
mobiaybiay kabahin sa ubang kaliwatan makakonsiderar sa iyang kaugalingon nga tinuod nga
tinun-an ni Kristo. Ni makonsiderar niya ang iyang kaugalingon nga nahiuyon sa mga
pagtulun-an sa Simbahan ni Kristo. … Atong ilhon nga ang matag usa kanato anak sa atong
Amahan sa Langit kinsa nahigugma sa tanan Niyang mga anak’ [“Ang Panginahanglan sa Mas
Labaw nga Pagkamabination,” Ensign or Liahona, Mayo 2006, 58]” (“Race and the Church: All
Are Alike unto God,” mormonnewsroom.org/article/race-church).
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Mga Buhat 11:1–18
Gihusay ni Pedro ang panagbingkil taliwala sa mga Santos nga Judeo mahitungod
sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Hentil
Gikan sa unsay imong nabasa sa Mga Buhat 10:28, unsa kaha sa imong hunahuna
ang gibati sa mga Santos nga Judeo sa dihang nakadungog sila sa inter-aksyon ni
Pedro sa usa ka Hentil?

Basaha ang Mga Buhat 11:1–3, nga mangita kon sa unsa nga paagi ang mga
tinun-an mitubag sa unsay gihimo ni Pedro.

Sumala sa na-rekord sa Mga Buhat 11:4–15, gihulagway ni Pedro ngadto sa mga
tinun-an ang panan-awon nga nakita niya ug ni Cornelio. Giingnan niya sila nga si
Cornelio ug ang iyang panimalay midawat sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ug
dayon nakasinati sa gahum sa Espiritu Santo sa samang paagi nga nabati ni Pedro
ug ubang mga tinun-an.

Basaha ang Mga Buhat 11:16–17, nga mangita sa panapos nga pakigpulong ni
Pedro ngadto sa mga tinun-an.

Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut ni Pedro sa dihang siya miingon, “Si kinsa
man ako, nga arang makasanta sa Dios?” (Mga Buhat 11:17)?
____________________

Basaha ang Mga Buhat 11:18, nga mangita kon giunsa pagtubag sa mga tinun-an
ang pagpasabut ni Pedro.

Giunsa sa mga tinun-an pagtubag sa dihang ilang nahibaloan nga si Pedro
gigiyahan sa Dios?

Ang mosunod mao ang usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga
asoy: Kon kita masayud nga kadtong nagdumala sa Simbahan gigiyahan sa
Dios, masaligon kitang makapaluyo ug mosunod kanila. Kini nga baruganan
gikumpirmar sa ulahing mga adlaw nga kasulatan, nga nag-rekord nga ang Dios
mipadayag sa Iyang kabubut-on niadtong kinsa naghupot sa mga yawe sa
priesthood sa pagdumala sa Simbahan (tan-awa sa D&P 1:38; 28:2, 7; 42:11;
107:65–66).

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Giunsa nimo pagkakahibalo nga kadtong nagdumala sa Simbahan
gigiyahan sa Dios?

b. Unsa nga tambag gikan sa mga propeta nga imong napilian nga sundon
tungod kay ikaw nakahibalo nga ang mga propeta gigiyahan sa Dios?

3. Sa imong scripture study journal, isulat ang tumong nga
makatabang nimo nga makaangkon og mas lig-on nga

pagpamatuod nga kadtong kinsa nagdumala sa Simbahan gigiyahan sa Dios.
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Mga Buhat 11:19–30
Ang buhat sa Ginoo magpadayon bisan pa sa pagpanggukod
Ang Mga Buhat 11:19–26 nag-rekord nga tungod sa pagpanggukod, ang pipila ka
mga tinun-an nagkatag sa tibuok rehiyon apan matinud-anong misangyaw sa
ebanghelyo ni Jesukristo bisan asa sila makaadto. Ang Mga Buhat 11:27–30
nag-rekord nga ang mga propeta miadto “gikan sa Jerusalem ngadto sa Antioquia”
ug usa sa mga propeta, nga si Agabo mipamatuod nga dunay moabut nga
kagutom. Mga paningkamot gihimo aron makahatag og tabang ngadto sa mga
tawo sa Judea.

Mga Buhat 12:1–17
Gipatay ni Herodes si Santiago ug midakop ni Pedro, kinsa milagrosong nakaeskapo
gikan sa prisohan
Ang usa ka kompas motudlo sa
amihanan tungod kay ang magnetic
North Pole sa kalibutan maka-attract sa
amihanang tumoy sa magnet sa
kompas. Pagdrowing og X sa duol sa
kompas (apan dili duol sa north
compass point), ug hunahunaa nga ang
X nagrepresentar sa handheld
nga magnet.

Sa unsang paagi kini nga magnet
makaimpluwesnya sa kinaiya sa dagum
sa kompas?

Sa unsa nga paagi nga kini makaapekto
sa atong abilidad sa paghimo og matarung nga pagpili kon unsa nga direksyon ang
atong padulngan?

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 12, pangitaa ang impluwensya nga makababag
sa atong abilidad sa paghimo og sakto nga mga desisyon.

Sukad sa pagkamartir ni Esteban, ang mga miyembro sa Simbahan sa sulod ug
gawas sa Jerusalem nakasinati og nagkadaghan nga pagpanggukod. Basaha ang
Mga Buhat 12:1–4, mangita kon sa unsa nga paagi si Haring Herodes Agripa
nakasalmot niini nga pagpanggukod.

Kinsa ang gipapatay ni Herodes?

Ang Santiago nga gihisgutan sa bersikulo 2 mao si Apostol Santiago, ang igsoon ni
Apostol Juan ug ang anak ni Zebedeo. Sumala sa mga rekord, si Santiago mao ang
unang Apostol nga gimartir sa unang Kristiyano nga Simbahan. Siya usa usab ka
miyembro sa Unang Kapangulohan uban nilang Pedro ug Juan.

Sumala sa Mga Buhat 12:3, kinsa ang nahimuot sa kamatayon ni Santiago?

Ang mga pulong nga “ang mga Judeo” sa bersikulo 3 nagpasabut sa impluwensyal
nga mga lider sa Judeo sa Jerusalem kinsa nag-awhag sa paggukod sa Simbahan ni
Jesukristo. Si Herodes Agripa “gusto kaayo nga isipon nga usa ka orthodox Jew”
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(Bible Dictionary sa LDS English version sa Biblia, “Herod”) ug naningkamot nga
makapahimuot niining mga lider nga Judeo. Duol sa X sa kompas, isulat: Kon kita
maningkamot sa pagpahimuot sa uban kay sa Dios, nan …

Unsay gibuhat ni Herodes sa dihang iyang nakita nga ang pagpapatay ni Santiago
nakapahimuot sa mga lider sa Judeo?

Ikonsiderar ang litrato sa kompas ug ang X, sa unsa nga paagi nga ang tinguha ni
Herodes nakapahimuot sa uban kay sa Dios makaapekto sa iyang direksyon sa
kinabuhi?

Base sa unsay atong nakat-unan gikan sa ehemplo ni Herodes, kompletuha ang
mosunod nga baruganan: Kon kita maningkamot sa pagpahimuot sa uban kay
sa Dios, nan ____________________.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Gawas sa ehemplo ni Herodes, unsa ang ubang mga ehemplo nga
nagpakita kon sa unsa nga paagi nga ang pagpaningkamot sa pagpahimuot
sa uban kay sa Dios makapahimo sa usa ka tawo sa pagpakasala?

b. Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang usa ka tinguha sa pagpahimuot sa
uban makapahilayo kanimo gikan sa imong Langitnong Amahan? Unsay
imong buhaton sa pagpakigbatok nga makasala?

Palandunga ang mga paagi nga tingali nagtugot nimo sa imong tinguha sa
pagpahimuot sa uban nga makapahilayo kanimo gikan sa imong
Langitnong Amahan?

Basaha ang Mga Buhat 12:5–6. Unsa ang gibuhat sa mga miyembro sa Simbahan
niining higayuna? ____________________

Basaha ang Mga Buhat 12:7–10. Unsa nga mga babag ang naagian ni Pedro atol sa
iyang pag-eskapo? ____________________

UNIT 18,  DAY 4

433



Usa ka anghel sa Ginoo miluwas ni Pedro
gikan sa prisohan.

Basaha ang Mga Buhat 12:11–15.
Kanus-a nakaamgo si Pedro nga unsay
nahitabo tinuod ug dili usa ka
panan-awon? ____________________

Unsay nahitabo sa dihang si Pedro
nanuktok sa pultahan sa balay
ni Maria?

Basaha ang Mga Buhat 12:16–17. Kinsa
ang gihatagan ni Pedro sa kredito sa
iyang pag-eskapo gikan sa prisohan?
____________________

Tan-awa ang Mga Buhat 12:5 pag-usab,
ug ikonsiderar kon sa unsa nga paagi
kini nga bersikulo may kalabutan sa
pag-eskapo ni Pedro gikan sa prisohan.

Unsa sa imong hunahuna ang gisugyot
sa mga pulong “apan alang kaniya
gihimo ang mainit nga pag-ampo”
(Mga Buhat 12:5) mahitungod sa
sinsero ug kamainiton sa mga
pag-ampo sa mga miyembro sa
Simbahan?

Kini nga asoy naghulagway sa kamatuoran nga atong sinsero ug mainitong mga
pag-ampo nagdapit sa mga milagro ug mga panalangin sa Dios sa atong mga
kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa uban.

Unsa ang gipasabut sa pag-ampo nga sinsero ug mainiton? ____________________

Kini nga baruganan wala magpasabut nga kon ang atong mga pag-ampo sinsero
ug mainiton, awtomatik kitang makadawat unsay atong giampoan. Laing
nakatampo nga hinungdan sa pagdawat sa mga milagro ug mga panalangin sa
Dios naglakip sa kabubut-on ug tayming sa Dios ingon man usab sa indibidwal
nga kabubut-on.

Basaha ang mosunod nga pamahayag, kon ngano nga importante ang pag-ampo: “Ang
pag-ampo mao ang lihok diin ang kabubut-on sa Amahan ug ang kabubut-on sa anak
nagkasinabtanay sa usag usa. Ang tumong sa pag-ampo dili ang pag-usab sa kabubut-on sa
Dios, apan ang pagsiguro sa atong kaugalingon ug sa uban sa mga panalangin nga andam nang
ihatag sa Dios, apan sa kondisyon nga kita mangayo niini. Ang mga panalangin nagkinahanglan
og lihok o paningkamot sa atong bahin sa dili pa nato kini maangkon. Ang pag-ampo mao ang
usa ka matang sa trabaho ug maoy gitudlo nga pamaagi sa pag-angkon sa labing taas sa tanang
mga panalangin” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pag-ampo”scriptures.lds.org).

5. Tubaga ang duha o ang tanan sa mosunod nga mga pangutana diha
sa imong scripture study journal:
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a. Sumala niini nga pamahayag gikan sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, unsa
ang importante nga katuyoan sa pag-ampo?

b. Ngano nga importante nga mahinumduman nga ang katuyoan sa
pag-ampo dili ang pag-usab sa kabubut-on sa Dios?

c. Kanus-a nga ang pag-ampo nagdapit og mga milagro ug mga panalangin sa
Dios sa imong kinabuhi o ngadto sa mga kinabuhi sa uban nga
imong giampo?

Pamalandung kinsa o unsa ang imong iampo. Ikonsiderar unsaon nimo sa
pag-ampo nga mas sinsero ug mainiton aron sa pagdapit sa mga panalangin ug
mga milagro nga andam nang ihatag sa Dios kanimo ug sa uban.

Mga Buhat 12:18–25
Gihampak si Herod sa usa ka anghel sa Dios, ug ang ebanghelyo nagpadayon sa
pag-uswag
Ang Mga Buhat 12:18–25 nag-rekord nga si Herodes nakahibalo sa pag-eskapo ni
Pedro ug gisilutan ang mga gwardya nga sa iyang gibati maoy responsable sa
pagtugot ni Pedro nga makaeskapo. Niini nga mga bersikulo atong makat-unan
nga si Herodes mihatag og pakigpulong ngadto sa mga tawo, kinsa midayeg kaniya
ug miingon nga siya namulong sama sa usa ka dios. Tungod kay wala ihatag ni
Herodes ang himaya ngadto sa Dios, usa ka anghel mihampak kaniya og sakit ug
siya namatay.

Importante nga masabtan nga ang silot sa Dios ngadto sa dautan sumala sa Iyang
kabubut-on ug tayming. Dili tanang dautan nga mga tawo silutan dayon (tan-awa
sa Alma 14:10–11).

Sumala sa Mga Buhat 12:24, unsay mahitabo sa misyonaryo nga buhat sa
Simbahan bisan pa sa pagpanggukod nga giatubang sa mga miyembro sa
Simbahan? ____________________

Ribyuha ang mga kamatuoran nga imong nakat-unan niini nga leksyon, ug
pamalandung unsaon nimo sa paggamit niini sa imong kinabuhi.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 10–12 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 19: DAY 1

Mga Buhat 13–14
Pasiuna
Si Pablo (kanhi gitawag og Saulo) mihimo sa iyang unang misyonaryo nga panaw
uban ni Bernabe isip iyang kompanyon. Misangyaw sila sa ebanghelyo ug
miestablisar sa mga sanga sa Simbahan taliwala sa nagpadayon nga
pagpanggukod. Sa dihang ang mga Judeo nagdumili sa pagdawat sa pulong sa
Dios, silang Pablo ug Bernabe mitutok sa pagsangyaw sa ebanghelyo taliwala sa
mga Hentil.

Mga Buhat 13:1–13
Si Pablo ug si Bernabe mihimo sa misyonaryo nga panaw ug mibadlong sa mini
nga propeta
Ang mosunod nga sukdanan nagrepresentar sa gidaghanon sa oposisyon nga
mahimong masugatan sa usa ka tawo kon maningkamot sa pagsunod sa
ebanghelyo. Ang usa ka tumoy sa sukdanan nagrepresentar nga walay oposisyon,
ug ang laing tumoy sa sukdanan nagrepresentar sa kanunay nga oposisyon.

Isulat ang pangalan nga Moises sa dapit sa sukdanan nga sa imong hunahuna
nagpakita sa lebel sa oposisyon nga giatubang ni Moises. Buhata usab kini alang ni
Joseph Smith ug alang ni Nephi. Base sa oposisyon nga imong nadawat samtang
ikaw naningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo, asa nimo isulat ang imong
pangalan sa sukdanan?

Ang matag tinun-an ni Jesukristo makasugat og oposisyon sa lain-laing mga
panahon ug sa lain-laing mga lebel sa iyang kinabuhi. Samtang magtuon ka sa
Mga Buhat 13–14, pangitaa ang mga baruganan nga makatabang nimo og giya kon
makasugat ka og oposisyon sa imong mga paningkamot sa pagpuyo nga matarung.

Sa Mga Buhat 13:1–2 makat-unan nato nga dunay mga propeta ug mga
magtutudlo nagpundok sa Antioquia, nakadawat sila og direksyon gikan sa Espiritu
Santo nga silang Saulo ug Bernabe kinahanglang tawgon sa pagsangyaw sa
ebanghelyo nga mag-uban.

Sa wala pa kining tawag sa misyon, Si Pablo migahin sa iyang panahon sukad sa
iyang pagkakabig sa pagkat-on sa ebanghelyo ni Jesukristo (tan-awa sa Mga
Taga-Galacia 1:17–18) ug dayon nagtudlo ug nagsangyaw sa ebanghelyo didto sa
Damasco Jerusalem, Tarso, Siria, Cilicia, ug Antioqiua (tan-awa sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Pablo”). Si Bernabe usa ka Judeo gikan sa Cipro nga nakabig
ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo (tan-awa sa Mga Buhat 4:36).

Makat-unan nato sa Mga Buhat 13:3–6 nga human silang Saulo ug Bernabe gi-set
apart alang sa ilang misyon, sila mipanaw gikan sa Antioquia ngadto sa isla sa
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Cipro ug misangyaw diha sa sinagoga sa siyudad sa Salamina. Gikan didto
mipanaw sila ngadto sa ubang bahin sa isla ngadto sa siyudad sa Pafos.

Ang unang misyonaryo nga panaw ni Pablo (tan-awa sa Mga Buhat 13–14).

Basaha ang Mga Buhat 13:6–8, nga mangita unsay nahitabo sa dihang si Saulo ug
Bernabe miabut sa Pafos.

Basaha ang Mga Buhat 13:9–12, nga mangita unsay nahitabo ni Elimas (nga
gitawag nga Bar-jesus sa Mga Buhat 13:6), ang salamangkiro ug propeta nga mini.
Mahimo nimong markahan kon sa unsang paagi nga ang pagsaksi sa gahum sa
Dios nakaimpluwensya sa sa gobernador nga si Sergio Paulo, sa bersikulo 12.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa Mga Buhat 13:9–12 mao nga
ang gahum sa Dios mas gamhanan kay sa gahum sa yawa. Ikonsiderar ang
pagsulat niining baruganan diha sa imong kasulatan tupad niini nga mga bersikulo.

1. Tubaga ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Ipasabut sa unsa nga paagi nga ang pagsabut sa gahum sa Dios mas
gamahan pa kay sa gahum sa yawa nga makatabang nimo sa imong
pag-atubang sa oposisyon sa imong kinabuhi.

b. Paglista og duha o tulo ka mga sitwasyon diin ang paghinumdom niini nga
baruganan makatabang nimo.

Timan-i nga ang Mga Buhat 13:9 nagpakita sa transisyon gikan ni Saulo nga
gitawag og Pablo diha sa kasulatan (tan-awa sa Mga Buhat 13:13).
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Mga Buhat 13:14–43
Giasoy pag-usab ni Pablo ang kasaysayan sa mga Israelites ug nagpamatuod nga si
Jesukristo miabut agig katumanan sa mga saad sa Dios
Hunahunaa ang usa ka sayop nga
imong nahimo nga gusto unta nimong
balikon ug usbon. Usahay ang
oposisyon nga atong giatubang
mahitabo tungod sa atong
kaugalingong makasasala nga mga
pagpili. Samtang magtuon ka sa Mga
Buhat 13:14–43, pangitaa ang usa ka
baruganan nga makatabang nimo sa
pagbuntog niining matanga sa
oposisyon.

Mga Buhat 13:14–37 nagrekord nga si Pablo ug Bernabe mibiya sa Cipro ug
milawing ngadto sa Pamfilia, nga anaa sa habagatang kabaybayunan sa karon nga
Turkey. Sa wala mahibaloi nga rason, usa sa ilang mga kompanyon, nga si Juan
Marcos, nakahukom sa pagbiya nila ug mopauli. Sa Igpapahulay, si Pablo mibarug
atubangan sa mga lalaki sa sinagoga sa siyudad sa Antioquia sa Pisidia ug miasoy
pag-usab sa kasaysayan sa Israelite, lakip ang pagkaulipon didto sa Ehipto,
nakaangkon sa gisaad nga yuta, ang pagtawag sa Dios ni Haring David, ug ang
pag-anhi sa Manluluwas pinaagi sa binhi ni David. Mitudlo dayon si Pablo
mahitungod sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo.

Basaha ang Mga Buhat 13:32–33, nga mangita unsay gitudlo ni Pablo mahitungod
kang Jesukristo. Mahimo nimong markahan sa imong mga kasulatan unsay iyang
gitudlo mahitungod sa Manluluwas.

Basaha ang Mga Buhat 13:38–39, nga mangita unsa nga panalangin nga gitudlo ni
Pablo nga atong madawat pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

Gikan sa Mga Buhat 13:38–39 atong makat-unan ang mosunod nga baruganan:
Mapasaylo kita sa atong mga sala ug mapahigawas pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo.

Ang pulong, pagpahigawas, sumala sa pagkagamit sa bersikulo 39, nagpasabut nga
“mapasaylo gikan sa sala ug ipahayag nga walay sala” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Kapaangayan, Paghatag og Kaangayan,” scriptures.lds.org). Kon ang
tawo mapahigawas pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, ang iyang relasyon sa Dios
matarung pag-usab.

Sa imong pagbasa unsay gitudlo ni Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles unsay buot ipasabut sa pagpahigawas pinaagi
sa Pag-ula ni Jesukristo, markahi ang mga panalangin nga iyang giingon nga
moabut pinaagi sa paghinulsol: “Si Jesus nag-antus ug mihatag sa Iyang
kinabuhi aron sa pagtubos sa sala. Ang gahum sa Iyang Pag-ula makapapas sa
mga epekto sa sala ngari kanato. Kon maghinulsol kita, ang Iyang maulaong

grasya makapasaylo kanato ug makalimpyo kanato (tan-awa sa 3 Nephi 27:16–20). Sama ra kini
nga wala kita makasala, nga daw wala magpabuntog ngadto sa pagtintal” (“Aron nga Sila
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Mausa ngari Kanato,” Ensign or Liahona, Nob. 2002, 71).

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsay atong buhaton aron mapasaylo kita sa atong mga sala ug
mapahigawas pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo?

b. Kinsa ang pipila ka mga tawo gikan sa kasulatan kinsa napasaylo sa ilang
mga sala ug napahigawas pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo?

Kon aduna kay access sa hymnbook sa Simbahan, kantaha o basaha ang unang
duha ka mga bersikulo sa “I Stand All Amazed” (Hymns, nu. 193). Samtang
magkanta o magbasa ka, pangitaa kon sa unsa nga paagi ang tagsulat sa himno
mipadayag sa iyang pasalamat sa Pag-ula sa Manluluwas ug kapasayloan.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal: Unsay imong mga gibati ngadto ni Jesukristo kon

ikaw maghunahuna kon sa unsa nga paagi ang Iyang Pag-ula nakahimo nga
posible nga mapasaylo ka sa imong mga sala?

Palihug sunda ang bisan unsa nga aghat nga imong nadawat gikan sa Espiritu
Santo sa pagtabang nimo nga makadawat og kapasayloan ug mapahigawas pinaagi
sa Pag-ula ni Jesukristo.

Ang Mga Buhat 13:40–43 nagpasabut nga human sa wali ni Pablo, daghang mga
Hentil mihangyo kaniya sa pagtudlo pag-usab sa sunod nga Igpapahulay.

Mga Buhat 13:44–52
Si Pablo ug Bernabe maisugong misangyaw bisan pa sa nagkadugang nga
pagpanggukod
Pagkasunod Igpapahulay nga adlaw hapit ang tibuok siyudad miabut aron sa
pagpaminaw ni Pablo ug Bernabe nga nagtudlo sa pulong sa Dios.

Basaha ang Mga Buhat 13:44–52, magtandi sa mga kinaiya ug mga aksyon sa mga
Judeo ug sa mga kinaiya ug mga aksyon sa mga Hentil sa ilang pagduol aron sa
pagpaminaw nga mosulti silang Pablo ug Bernabe. Ang “inilang kababayen-an nga
mga masimbahon” nga gihisgutan sa bersikulo 50 mao kadtong kinsa gitahud
pag-ayo sa ilang komunidad.

Timan-i nga ang Hubad ni Joseph Smith sa Mga Buhat 13:48 nagklaro nga “kutob
sa mituo gi-orden ngadto sa kinabuhing dayon” (Joseph Smith Translation, Acts
13:48). Ang pulong orden niini nga bersikulo nagpasabut nga sila nakabig ug
mibuhat sa mga lakang nga gikinahanglan aron makaangkon og kinabuhing
dayon. Kadtong mga lakang naglakip sa bunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu
Santo, pagkamasulundon, ug paglahutay uban sa hugot nga pagtuo hangtud sa
katapusan.
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Mga Buhat 14
Sila si Pablo ug Bernabe mihimo og mga milagro samtang sila nagsangyaw sa
ebanghelyo taliwala sa nagpadayon nga pagpanggukod
Ngano sa imong pagtuo nga ang Ginoo
motugot nga ang buotan nga mga tawo
makasinati og lisud nga mga pagsulay?
____________________

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 14,
pangitaa ang baruganan nga
makatabang nimo nga makasabut
unsaon sa pagtubag kini nga
pangutana.

Ang Mga Buhat 14:1–21 naghulagway
sa pipila ka mga kalisdanan nga
gilahutay nilang Pablo ug Bernabe
samtang sila nagpadayon sa
pagsangyaw. Basaha ang mosunod nga
mga tudling, mangita unsa nga mga
kalisdanan ang giatubang sa mga
misyonaryo, ug ikonsiderar ang
pagmarka niini diha sa imong mga
kasulatan:

• Mga Buhat 14:1–2

• Mga Buhat 14:8–18

• Mga Buhat 14:19–20

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal: Unsa kaha ang imong mahunahuna kon ikaw uban

pa nilang Pablo ug Bernabe panahon niini nga mga pagsulay?

Basaha ang Mga Buhat 14:22, nga mangita unsay gitudlo ni Pablo mahitungod sa
kalisdanan.

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan ang mosunod nga baruganan:
Samtang kita matinud-anong moagi sa kalisdanan, maandam kita sa
pagsulod sa celestial nga gingharian.

Palandunga ang mga panalangin nga miabut nimo o sa mga tawo nga imong
nailhan samtang ikaw o sila matinud-anong miagi sa mga kalisdanan. Sa unsa nga
mga paagi sa imong hunahuna nga matinud-anong paglahutay sa mga pagsulay
makaandam nato alang sa gingharian sa langit?

Kon aduna kay access sa Internet, tan-awa ang Mormon Messages video
“The Refiner’s Fire” (5:02), nga anaa sa LDS.org. Samtang magtan-aw ka,

pangitaa ang mga matang sa mga panalangin nga moabut gikan sa matinud-anong
paglahutay sa mga kalisdanan.

Pagpili og usa ka baruganan nga imong nakat-unan samtang nagtuon ka sa Mga
Buhat 13–14 nga labing makatabang nimo panahon sa mga pagsulat. Isulat ang
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baruganan nga imong napili sa usa ka gamay nga kard o piraso sa papel.
Ikonsiderar ang pagbutang niini diin makita nimo kini kanunay (sa salamin, sa
imong locker sa eskwelahan, o sa ubang lugar nga kanunay nimong tan-awon) sa
paghatag og kusog ug awhag samtang mag-atubang ka og kalisadanan.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 13–14 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 19: DAY 2

Mga Buhat 15
Pasiuna
Ang mga miyembro gikan sa Judea mipanaw ngadto sa Antioquia ug mitudlo sa
kinabig nga mga Hentil nga kinahanglan sila nga kasirkunsidahan (pagtuli) aron
maluwas. Silang Pablo ug Bernabe misulti sa isyu ngadto sa mga Apostoles sa
Jerusalem. Kini nga kalihokan, usahay gitawag nga komperensya sa Jerusalem,
gihimo sa mga A.D. 49–50. Niini nga komperensya si Pedro mipamatuod nga ang
Dios moluwas sa matinud-anong mga Judeo ug mga Hentil, bisan og sila pagtuli
man o dili. Si Santiago misuporta sa mga pulong ni Pedro pinaagi sa paggamit sa
mga pulong sa kasulatan. Ang mga Apostoles mipadala og mga sulat ngadto sa
mga miyembro sa Simbahan sa Antioquia, Siria, Cilicia nagpasabut nga ang pagtuli
wala kinahanglana alang sa kaluwasan. Si Pablo mipili ni Silas isip iyang
misyonaryo nga kompanyon ug misugod sa iyang ikaduhang misyon.

Mga Buhat 15:1–29
Pinaagi sa dinasig nga tambag, si Pedro ug ang ubang mga Apostoles mitino nga
ang pagtuli wala na kinahanglana
Isulat ang dili mominus lima ka dagkong mga desisyon nga imong kinahanglan
nga buhaton karon ug sa umaabut: ____________________

Pamalandung unsaon nimo sa pagtubag ang mosunod nga mga pangutana:

• Ngano nga maalamon ang pagpangayo sa tabang sa Dios kon maghimo og
importante nga mga desisyon?

• Unsay imong mabuhat aron makahibalo sa kabubut-on sa Dios alang kanimo?

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 15, pangitaa ang mga kamatuoran nga
makagiya nimo samtang maningkamot ka sa pagkahibalo sa kabubut-on sa Dios
alang kanimo.

Aron mas makasabut sa Mga Buhat 15, importante nga makahibalo nga samtang
silang Pablo ug Bernabe mibisita sa Antioquia, ang pipila ka mga Judeo gikan sa
Judea kinsa nakabig ngadto sa Kristiyanismo mihimo og piho nga mga pag-angkon
kalabut unsay kinahanglan nga buhaton sa mga kinabig nga hentil aron maluwas.
Kini nga mga lalaki, ug ang uban sama kanila, nailhan nga mga “Judaizers” tungod
kay sila miinsister nga ang mga kinabig nga hentil kinahanglan usab nga makabig
ngadto sa Judaismo.

Basaha ang Mga Buhat 15:1, nga mangita kon unsay gusto niining mga tawhana
nga gikan sa Judea nga kinahanglang buhaton sa mga kinabig nga hentil aron
maluwas.

Isip kabahin sa pakigsaad nga gihimo ni Abraham, ang Dios misugo nga ang
tanang mga lalaki kinsa mosulod ngadto sa pakigsaad uban Kaniya kinahanglang
tulion. Ang pagtuli “gihimo pinaagi sa pagputol sa ‘unod sa yamis’ sa lalaki nga
mga masuso ug sa mga hamtong. Kadto kinsa modawat niini makatagamtam sa
mga kahigayunan ug makadawat sa mga katungdanan sa pakigsaad” (tan-awa sa
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagtuli,” scriptures.lds.org). Ang pagtuli nahimong
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timaan o pahinumdom sa pakigsaad nga gihimo sa mga tawo uban sa Dios. Ang
nabatasan gihimo sa panahon ni Moises ug nagpadayon nga nabatasan sa balay ni
Israel hangtud sa panahon sa Manluluwas.

Basaha ang Mga Buhat 15:2–3, nga mangita unsay nahitabo human silang Pablo ug
Bernabe nakadungog niini nga mga tawo nga ang mga kinabig nga hentil
kinahanglan nga tulion. Ang pulong nga “dili diyutayng panagkabangi ug
panaglalis” (Mga Buhat 15:2) nagpasabut nga ang mga miyembro sa Simbahan
nakiglalis nilang Pablo ug Bernabe nga kinahanglan nga tulion ang mga Hentil.

Sumala sa bersikulo 2, unsay ilang gideterminar nga kinahanglang buhaton?

Basaha ang Mga Buhat 15:4–6, nga mangita unsay nahitabo sa dihang si Pablo ug
ang uban miabut sa Jerusalem. Ang mga pulong nga “pag-usisa niining butanga”
in bersikulo 6 nagpasabut sa pagtinambagay.

Basaha ang Mga Buhat 15:7–11 nga mangita unsay gisulti ni Pedro sa konseho. Ang
pulong nga “hataas nga lantugi” sa bersikulo 7 nagpasabut nga ang mga Apostoles
maisugong naglalis sa isyu sa pagtuli.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal: Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut ni Pedro sa

dihang miingon siya nga ang Dios “tali kanato [ang nakabig nga mga Judeo] ug
kanila [ang nakabig nga mga Hentil] siya wala maghimog kalainan” (Mga
Buhat 15:9)?

Si Pedro mao ang senior nga Apostol dinhi sa yuta ug, busa, gitugutan sa
pagpamulong alang sa Ginoo. Ang dinasig nga deklarasyon ni Pedro nga ang mga
Hentil wala magkinahanglan nga kasirkunsidahan usa ka ehemplo sa ginoo nga
naggiya sa Iyang Simbahan pinaagi sa pagpadayag ngadto sa Iyang mga Apostoles
(tan-awa sa Mga Buhat 1:2).

Tinguhaa ang mga Pulong sa mga Propeta ug Apostoles sa Ulahing
mga Adlaw
Ang mga pulong sa mga propeta ug mga apostoles sa ulahing mga adlaw makatabang nato nga
makasabut sa mga kasulatan ug sa mga doktrina ug mga baruganan nga makita diha niini. Ang
senior nga Apostol sa Ginoo, ang propeta, mamulong alang sa Dios (tan-awa sa D&P 1:37–38).

Gikan niini nga mga bersikulo, atong makat-unan ang mosunod nga mga
kamatuoran: Makahibalo kita sa kabubut-on sa Ginoo pinaagi sa Iyang buhi
nga mga propeta ug mga apostoles. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga
kamatuoran diha sa imong kasulatan duol sa Mga Buhat 15:6–7.

Sa atong panahon, unsa ang pipila ka paagi nga ang buhi nga mga Apostoles
makatabang nato nga makahibalo sa mga pagpadayag nga ilang nadawat?
____________________

Basaha ang Mga Buhat 15:12–15, nga mangita kon sa unsa nga paagi mitubag ang
mga tawo sa deklarasyon ni Pedro nga ang pagtuli wala kinahanglana sa
kaluwasan.
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Si Pedro ang nagdumala niini nga komperensya, ug makita nga si Santiago ang
nag-conduct sa miting. Si Santiago half-brother ni Jesukristo ug ang unang bishop
sa kongregasyon sa Simbahan sa Jerusalem. Sumala sa narekord sa Mga Buhat
15:16–18, gikutlo ni Santiago si propeta Amos (tan-awa sa Amos 9:11–12) sa
pagpakita nga ang deklarasyon ni Pedro nahiuyon sa mga pulong sa mga propeta,
sumala sa narekord sa mga kasulatan.

Base sa unsay gitudlo ni Santiago, atong makat-unan ang mosunod nga
kamatuoran: Makahibalo kita sa kabubut-on sa Ginoo pinaagi sa pagtuon sa
mga kasulatan. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga kamatuoran diha sa imong mga
kasulatan duol sa Mga Buhat 15:15–18.

Basaha ang Mga Buhat 15:19–20, nga mangita kon unsay gitambag ni Santiago sa
buhaton sa mga lider sa Simbahan.

Ang pulong hukom sa bersikulo 19 nagpasabut nga sugyot o rekomendasyon.
Misulti si Santiago sa iyang pagsuporta sa polisiya nga gipahibalo ni Pedro, kinsa
nagdumala sa Simbahan sa Mga Buhat 15:7–11 (tan-awa sa Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3. vols. [1965–73], 2:143). Sa Mga Buhat
15:20, tan-awa unsa nga mga bahin sa balaod ni Moises ang gisulti ni Santiago nga
kinahanglan gihapon nga sundon sa mga kinabig.

Basaha ang Mga Buhat 15:22–27, nga mangita sa desisyon sa konseho.

Ang konseho nakahukom sa pagpadala og mga sulat ngadto sa mga miyembro sa
Simbahan nagpahayag nga ang sirkunsidahan wala kinahanglana alang sa
kaluwasan ug nga kini mao ang hiniusang desisyon sa mga Apostoles. Ang Unang
Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagsunod
niining sama nga praktis sa atong panahon sa pagahatag og dinasig nga giya
ngadto sa mga miyembro sa Simbahan.

Gikan niini nga asoy sa Mga Buhat 15, atong makat-unan ang mosunod nga
kamatuoran: Pinaagi sa pagtinambagay ug pagtinguha og pagpadayag gikan
sa Dios, ang mga lider sa Simbahan makadawat og inspirasyon mahitungod
sa malisud nga mga problema.

Aron mas makasabut sa unsa nga paagi kini nga kamatuoran may kalabutan sa
Simbahan karon, ikonsiderar ang mosunod nga pamahayag ni Elder D. Todd
Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Human mogamit sa
mga ehemplo sa Mga Buhat 10 ug Mga Buhat 15 sa paghulagway sa unsang
paagi ang Manluluwas “mahimong mogiya sa Iyang kaugalingon ngadto sa
Iyang mga sulugoon sa indibidwal o maglihok isip konseho,” miingon si Elder

Christofferson: “Kining sama nga mga sumbanan gisunod karon sa gipahiuli nga Simbahan ni
Jesukristo. Ang Presidente sa Simbahan mopahibalo o mopasabut sa mga doktrina basi sa
gipadayag kaniya (tan-awa sa, alang sa pananglitan sa, D&P 138). Ang doktrinal nga
pagpasabut moabut usab pinaagi sa hiniusa nga council sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles (tan-awa sa, pananglitan sa, Opisyal nga Pahayag 2). Ang
deliberasyon sa council sagad maglakip sa pagtimbang-timbang sa mga kasulatan, sa mga
pagtulun-an sa mga lider, ug o sa nangagi nga gipanghimo sa Simbahan. Apan sa katapusan,
sama sa Simbahan sa Bag-ong Tugon, ang tuyo dili lang ang panag-uyon tali sa council apan ang
pagpadayag gikan sa Dios. Proseso kini nga naglakip sa katarungan ug hugot nga pagtuo aron
maangkon ang hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo” (“Ang Doktrina ni Kristo,” Ensign or Liahona,
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Mayo 2012, 87–88).

Basaha ang Mga Buhat 15:28–29, nga mangita unsay gisulat sa mga Apostoles ug
mga elder sa ilang mga sulat ngadto sa mga miyembro sa Simbahan. Ang mga
pulong “ang dili pagdat-og kaninyo sa bisan unsang luwan gawas lamang sa pipila
ka kinahanglanong butang” sa bersikulo 28 nagpasabut nga ang mga tawo wala na
kinahanglana nga mosunod pa og dugang nga gikan sa mga tawo ug dili gikan
sa Dios.

Sumala sa Mga Buhat 15:28, sa unsa nga paagi nga ang mga Apostol nasayud sa
kabubut-on sa Dios kabahin sa mga kinahanglanon alang sa nakabig nga
mga Hentil?

Wala lamang modasig ang Espiritu Santo sa mga Apostoles samtang sila
nagtinambagay, apan Siya mihatag og kumpirmado nga saksi nga ang ilang
desisyon sakto. Gikan sa Mga Buhat 15:28 atong makat-unan nga usa ka paagi
nga kita makahibalo sa kabubut-on sa Ginoo mao ang pinaagi sa inspirasyon
sa Espiritu Santo.

2. Ribyuha ang imong lista sa dagkong mga desisyon gikan sa
sinugdanan sa leksyon. Diha sa imong scripture study journal,

ipasabut unsaon nimo pagggamit ang mga pulong sa moderno nga mga
propeta ug ang mga kasulatan sa pag-angkon sa direksyon sa Ginoo karon ug
sa umaabut nga mga sirkumstansya.

Mga Buhat 15:30–41
Si Pablo ug ang uban mihatud sa sulat sa mga Apostoles ngadto sa mga miyembro
sa Simbahan sa Antioquia
Ang Mga Buhat 15:30–41 nagpasabut nga pipila ka mga lider sa Simbahan mihatud
sa sulat sa mga Apostoles ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa Antioqiua.
Dayon, human makasangyaw didto sa Antioquia, si Pablo mihangyo ni Bernabe sa
pag-uban kaniya sa pagbisita sa mga dapit nga ilang gisangyawan sa ilang unang
misyon. Si Bernabe gusto nga modala ni Marcos, apan si Pablo nagdumili tungod
kay si Marcos mibiya kanila atol sa ilang unang misyon. Human sa panaglalis tali
niining duha ka bantugang mga lider sa Simbahan, nasulbad ra dihang si Bernabe
nakahukom sa pagdala ni Marcos kaniya ngadto sa Cipro ug si Pablo mipili ni Silas
isip kompanyon ug misugod sa iyang ikaduhang misyon.

Dili sala nga dili mouyon sa uban. Sama sa gihulagway niini nga asoy, imbis nga
makiglalis kinahanglang maningkamot kita sa pagpangita og kasulbaran sa atong
pagkawala pagkasinabtanay.

3. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 15 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 19: DAY 3

Mga Buhat 16–17
Pasiuna
Ang Espiritu Santo migiya ni Pablo ug sa iyang mga kompanyon sa pagsangyaw sa
ebanghelyo didto sa Macedonia (aminahang Gresya). Human papahawaa ni Pablo
ang dautang espiritu gikan sa sulugoong babaye, siya ug si Silas gibunal-bunalan
ug gipriso. Nianang gabhiona, milagroso silang nakagawas sa prisohan,
pagkahuman ilang gibunyagan ang tigbantay sa bilanggoan ug ang iyang pamilya.
Si Pablo ug Silas mitudlo usab sa ebanghelyo didto sa Tesalonica ug Berea. Ang
panggukod gikan sa dili mga tumutuo niini nga mga siyudad nakapugos ni Pablo
sa pag-adto sa Atenas, diin, sa Areopago, iyang gitudloan ang katawhan
mahitungod sa kinaiya sa Dios.

Mga Buhat 16:1–15
Si Pablo ug ang iyang mga kompanyon misangyaw sa ebanghelyo didto sa
Macedonia
Ang usa ka aghat nagpasabut sa mga pagbati o mga impresyon nga atong madawat
gikan sa Espiritu Santo sa pagsulti o pagbuhat og usa ka butang.

Si Presidente Thomas S. Monson misaysay og kasinatian nga iyang nasinati sa
dihang misunod siya sa usa ka aghat sa pag-adto ug paghatag og panalangin sa
priesthood ngadto sa usa ka higala sa ospital. Miresulta kini sa pagkaluwas sa
kinabuhi sa iyang higala. Si Presidente Monson miingon nga iyang nakat-unan
ang mosunod nga leksyon nianang adlaw: “Ayaw, ayaw, ayaw gayud langana
ang usa ka aghat” (“The Spirit Giveth Life,” Ensign, Hunyo 1997, 5).

1. Sa imong scripture study journal, isulat ang Ayaw gayud langana ang
pagtubag sa usa ka aghat gikan sa Ginoo. Sa ubos niana nga

pamahayag isulat ang posibling positibo nga mga sangputanan sa padayon nga
pagpatalinghug sa aghat sa Espiritu Santo.

Samtang ikaw magtuon sa Mga Buhat 16, pangitaa ang baruganan nga
makatabang nimo og dugang nga makasabut sa kaimportante sa pagpatalinghug
sa mga aghat sa Espiritu Santo.

Sa Mga Buhat 16:1–5 mabasa nato nga silang Pablo, Silas, ug Timoteo mipanaw
ngadto sa daghang mga branch sa Simbahan aron sa pagpahibalo sa mga desisyon
nga gihimo sa mga lider sa Simbahan didto sa Jerusalem nga makaapekto sa tibuok
Simbahan ug malig-on ang mga miyembro sa Simbahan diha sa pagtuo.

Basaha ang Mga Buhat 16:6–10, nga mangita kon giunsa ni Pablo ug sa iyang mga
kompanyon sa pagkahibalo asa moadto samtang sila nagpanaw. Mahimo nimong
gamiton ang mga Mapa sa Biblia, nu. 13, “Ang Missionaryo nga mga Panaw ni
Apostol Pablo,” alang sa dapit nga giaadtoan ni Pablo.

Tan-awa nga sa Mga Buhat 16:10 nga si Pablo ug ang iyang mga kompanyon
misunod sa Espiritu ug mitubag “dihadiha” sa panan-awon nga nadawat ni Pablo.
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“Si Lidia, namaligyag purpora” (Mga Buhat
16:14)

Atong mabasa sa Mga Buhat 16:11–13 nga si Pablo ug si Silas mipanaw gikan sa
Troas hangtud sa Filipos, usa ka siyudad sa Macedonia. Sa adlaw nga Igpapahulay,
mibiya sila sa siyudad aron mag-ampo duol sa daplin sa sapa ug nagsugod sa
pagpakigsulti sa mga babaye nga tua didto.

Basaha ang Mga Buhat 16:14–15, nga
mangita giunsa sa babaye nga
ginganlan og Lidia pagtubag sa mga
pagtulun-an ni Pablo. Sa bersikulo 14
ang mga pulong “namaligyag purpora”
nagpasabut nga si Lidia namaligya og
purpora nga tina, nga mahal kaayo ug
tingali nagpasabut nga siya usa ka
babaye nga daghan og bahandi ug
dunay impluwensya. Ang pulong
gipatalinghugan nagpasabut nga siya
naminaw o nagpatalinghug.

Unsa nga mga pulong sa Mga Buhat
16:14 nga nagpakita nga si Lidia andam
na nga modawat sa ebanghelyo?

Gikan sa kasinatian ni Pablo atong
makat-unan nga kon kita mosunod sa
pagpadayag nga gihatag nato gikan
sa Dios, magiyahan kita ngadto
niadtong andam na nga modawat sa
ebanghelyo.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, ug markahi unsay iyang gisulti nga kinahanglan
nga atong buhaton aron magiyahan ngadto niadtong andam na nga modawat sa
ebanghelyo:

“Kinahanglang mag-ampo kita alang sa panabang ug direksyon sa Ginoo aron
mahimo kitang mga instrumento sa Iyang mga kamot alang sa usa ka tawo nga
andam na—ang tawo nga gusto Niya nga atong tabangan karon. Dayon,
kinahanglang alerto kita sa pagpaminaw ug pagpatalinghug sa mga aghat sa
Iyang Espiritu unsaon sa pagpadayon.

“Kadto nga mga aghat moabut. Nasayud kita gikan sa dili maihap nga personal
nga mga pagpamatuod nga sa Iyang kaugalingong paagi ug sa Iyang kaugalingong panahon ang
Ginoo nag-andam og mga tawo sa pagdawat sa Iyang ebanghelyo. Ang maong mga tawo
nagpangita, ug kon kita naningkamot sa pag-ila nila ang Ginoo motubag sa ilang mga pag-ampo
pinaagi sa pagtubag sa atong pag-ampo. Siya moaghat ug mogiya niadtong nagtinguha ug kinsa
sinserong nagtinguha og giya kon unsaon, asa, kanus-a, ug kinsa ang paambiton sa Iyang
ebanghelyo” (“Sharing the Gospel,” Ensign, Nob. 2001, 8).

2. Pamalandung og usa ka panahon sa dihang ikaw o usa ka tawo nga
imong nailhan naminaw sa mga aghat sa Espiritu Santo ug

nakakita og tawo nga andam na nga modawat sa ebanghelyo o sa dihang ang
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usa ka tawo misunod sa mga aghat sa Espiritu Santo sa pagpangita nimo sa
dihang ikaw andam na nga modawat sa ebanghelyo. I-rekord ang kasinatian
diha sa imong scripture study journal.

Paningkamuti ang pagsunod sa tambag nga gihatag ni Elder Oaks pinaagi sa
pag-ampo sa panabang sa Ginoo ug dayon mosunod sa mga aghat sa Espiritu sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo niadtong anaa sa imong palibut.

Mga Buhat 16:16–40
Sila si Pablo ug Silas gipriso ug dayon gibuhian
Basaha ang Mga Buhat 16:16–18, nga mangita unsay gibuhat ni Pablo sa dihang
iyang nakita ang “dalagitang ulipon” (Mga Buhat 16:16), o dalagitang binatonan,
kinsa nasudlan og dautang espiritu. Ang pagpanag-an (Mga Buhat 16:16) mao ang
“bisan unsa nga tuo-tuo nga paagi sa pagdiskobre sa dagan sa umaabut nga mga
hitabo. Ang maong praktis nakita sa tanang mga nasud ug sa matag panahon,
kanunay kini nga gipanghimaraut diha a kasulatan” (Bible Dictionary,
“Divination”).

Basaha ang Mga Buhat 16:19–21, nga mangita kon unsay gibuhat sa agalon sa
dalagitang binatonan sa mga aksyon ni Pablo.

Sumala sa Mga Buhat 16:19, nganong nasuko sila?

Sa Mga Buhat 16:22–24 atong makat-unan nga ang pundok sa mga tawo ug lokal
nga mga awtoridad mimando nga bunal-bunalan ug prisuhon si Pablo ug Silas.

3. Kopyaha ang mosunod nga tsart diha sa imong scripture study
journal. Basaha ang mga tudling sa kasulatan nga gilista sa tsart ug

pagdrowing og yanong litrato sa imong kaugalingong tsart nga nagpakita unsay
gihulagway sa matag tudling.

Mga Buhat 16:25 Mga Buhat 16:26 Mga Buhat 16:27–28

Mga Buhat 16:29–30 Mga Buhat 16:31–32 Mga Buhat 16:33–34

Tan-awa sa Mga Buhat 16:31 giunsa pagtubag ni Pablo ug Silas ang pangutana sa
gwardiya, “Unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako?” (Mga Buhat
16:30). Unsay gibuhat dayon sa gwardiya sa prisohan sa pagpakita sa iyang pagtuo
ni Jesukristo?

Gikan sa mga pagtudlo ni Pablo ngadto sa gwardiya sa prisohan, atong
makat-unan nga ang kaluwasan kinahanglan nga motuo ni Jesukristo, ug
atong ipakita ang atong pagtuo diha Kaniya pinaagi sa pagpabunyag.

Ang Kaluwasan nagpasabut nga “maluwas gikan sa yutan-on ug espirituhanon nga
kamatayon” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kaluwasan,” scriptures.lds.org). Sa
unsa nga paagi nga ang pagpabunyag nagpakita sa atong pagtuo kang Jesukristo?
____________________

Dugang sa pagpabunyag, unsa pa ang uban nga mga paagi nga kita makapakita sa
atong pagtuo kang Jesukristo? ____________________
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Sa Mga Buhat 16:35–40 atong makat-unan nga ang mga maghuhukom mipadala
og sulat ngadto sa gwardiya sa prisohan sa pagpagawas ni Pablo ug Silas.
Nagdumili si Pablo sa paggawas tungod kay nasayud siya nga ang iyang mga
katungod isip Romanhon ug nasayud nga ang ilang pagtratar kaniya dili
makiangayon. Dili pinasubay sa balaod ang pagbunal sa usa ka Romanhon nga
wala maghimo og husay. Sa dihang ang mga maghuhukom nasayud nga silang
Pablo ug Silas mga Romanhon, nahadlok sila. Ang gwardya miluhod tupad ni Pablo
ug ni Silas ug nangutana kon unsaon nga siya maluwas.

Mga Buhat 17:1–15
Ang pipila ka mga Judeo sa Tesalonica misulay sa pagpahunong ni Pablo sa
pagsangyaw sa ebanghelyo
Hunahunaa ang tambag nga imong ihatag ngadto sa mga indibidwal sa mosunod
nga mga senaryo:

• Usa ka batan-ong lalaki nga usa ka miyembro sa Simbahan naminaw sa usa ka
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga namulong
mahitungod sa kaimportante sa kaminyoon ug pamilya sa plano sa Langitnong
Amahan. Ang ubang mga higala sa batan-ong lalaki mipadayag sa ilang
pagsupak sa mga pagtulun-an sa mga Apostoles. Ang batan-ong lalaki gusto
nga masayud alang sa iyang kaugalingon kon tinuod ba ang mga pagtulun-an
sa Apostol.

• Usa ka batan-ong babaye mikwestyon sa kaimportante sa pagbalaan sa
adlawng Igpapahulay. Kadaghanan sa iyang mga higala nga magpundok
ma-Dominggo aron mamalit, mangaon sa gawas, o manan-aw og sine. Ang
iyang inahan mipasabut sa mga panalangin nga moabut tungod sa pagtahud sa
Ginoo sa adlaw nga Dominggo, apan ang batan-ong babaye nakigbisog
gihapon sa pagtuo nga importante ang pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.

Pangitaa ang mga baruganan samtang magtuon ka sa Mga Buhat 17 nga
makatabang nimo nga makahibalo alang sa imong kaugalingon sa pagkatinuod sa
mga mensahe nga atong madawat gikan sa mga sulugoon sa Ginoo.

Sa Mga Buhat 17:1 atong makat-unan nga silang Pablo ug Silas mipanaw ngadto sa
Tesalonica, diin nagtudlo sila diha sa sinagoga sa Judeo.

Basaha ang Mga Buhat 17:2–3, nga mangita unsay gigamit ni Pablo sa pagtudlo sa
mga Judeo nga si Jesus mao ang Kristo, ang Mesiyas.

Ang pulong nagpamatuod sa bersikulo 3 nagpasabut og nagpadayag o nag-angkon.
Migamit si Pablo sa mga tudling sa kasulatan isip ebidensya sa pagsuporta sa iyang
pagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo.

Basaha ang Mga Buhat 17:4–5, nga mangita giunsa pagtubag sa katawhan sa
Tesalonica sa mga pagtulun-an ni Pablo. Ang pulong miipon sa bersikulo 4
nagpasabut nga nagpundok o miapil, ug ang bugoy sa bersikulo 5 nagpasabut
nga dautan.

Sa Mga Buhat 17:6–9 atong makat-unan nga ang pundok sa mga dili tumutuo
naningkamot sa pagpangita nilang Pablo ug Silas, apan sa dihang wala nila sila
makit-i, ang pundok midala sa pipila sa mga tumutuo ug miadto sa mga
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magmamando sa Tesalonica ug miangkon nga ang mga pagtulun-an ni Pablo
nakahulga sa awotoridad ni Cesar.

Basaha ang Mga Buhat 17:10–12, nga mangita kon diin moikyas silang Pablo ug
Silas ug giunsa sa pagtubag sa mga Judeo didto ang mga pagtulun-an ni Pablo.

Ikonsiderar ang pagmarka sa Mga Buhat 17:11 unsay gibuhat sa mga tawo nga
misangpot sa ilang pagtuo sa mga pagtulun-an ni Pablo. Dayon kompletuha ang
mosunod nga equation uban sa mga aksyon nga imong gimarkahan:

__________________________ + _____________________________ = Pagtuo

Aron mas masabtan unsay gipasabut sa “[midawat] man sa pulong uban sa bug-os
nga pagkamasibuton” (Mga Buhat 17:11), hunahunaa unsay hitsura sa usa ka tawo
nga andam nga mosalo sa bola. Karon hunahuna unsay hitsura sa usa ka tawo kon
dili andam sa pagsalo sa bola. Unsa kahay hitsura sa usa ka tawo kon andam na
nga modawat sa mga pulong sa mga sulugoon sa Dios? Unsa kahay hitsura sa usa
ka tawo nga dili andam nga modawat sa mga pulong sa Dios?

Ang usa ka tawo nga modawat sa pulong nga andam sa hunahuna mao ang tawo
kinsa mapainubsanon, mapailubon, ug andam nga mosunod sa kabubut-on sa
Ginoo kon kini makat-unan na niya (tan-awa sa Mosiah 3:19).

Gikan sa Mga Buhat 17:10–12 atong makat-unan nga kon kita modawat sa mga
pulong sa mga sulugoon sa Dios uban sa tumang pagkaandam sa hunahuna
ug mosiksik sa mga kasulatan matag adlaw, nan ang atong pagtuo sa ilang
mga pulong malig-on.

4. Ribyuha ang mga senaryo nga gihulagway sa sinugdanan niini nga
seksyon, ug dayon tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha

sa imong scripture study journal.

a. Sa unsang paagi kini nga baruganan makatabang sa mga tawo niini nga
mga senaryo?

b. Sa unsang paagi nga ang pagkaandam sa pagkat-on makatabang sa atong
abilidad sa pagtuo sa kamatuoran?

c. Sa unsang paagi nga ang inadlaw nga pagtuon sa kasulatan
makaimpluwensya sa atong abilidad sa pagtuo sa kamatuoran?

Ikonsiderar ang mga panahon sa dihang ikaw nakasaksi sa kamatuoran niini nga
baruganan. Mahimo nimong ikonsiderar ang pagpakigbahin sa imong mga
kasinatian uban sa usa ka higala o miyembro sa pamilya.

Sa Mga Buhat 17:13–15 atong makat-unan nga sa dihang ang mga Judeo sa
Tesalonica nakadungog nga si Pablo nagsangyaw sa Berea, nangadto sila aron
gubton ang mga tawo sa Berea. Si Pablo kinahanglang mopalayo na usab, mao nga
siya mipanaw ngadto sa Atenas.
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Nagtudlo si Pablo sa Mars’ Hill.

Mga Buhat 17:16–34
Nagsangyaw si Pablo sa Mars’ Hill
Sa Mga Buhat 17:16–34 atong
makat-unan nga sa Atenas si Pablo
nakamatikod og altar nga dunay
nakasulat nga “Alang sa dios nga wala
hiilhi” (Mga Buhat 17:23). Dayon si
Pablo mitudlo sa mga taga-Atenas
mahitungod sa kinaiya sa tinuod nga
Dios—sa Langitnong Amahan—sa
Dios nga wala nila hiilhi.

5. Isulat ang mosunod sa
ubos sa imong mga

assignment karong adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 16–17 ug nahuman kini nga leskyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 19: DAY 4

Mga Buhat 18–19
Pasiuna
Gisalikway si Pablo sa daghang mga Judeo sa Corinto apan nagmalampuson sa
mga Hentil. Didto sa Efeso, silang Aquila ug Priscila, usa ka matarung nga
magtiayon, mitudlo ni Apolos, usa ka Judeo gikan sa Alejandria, ug mitabang
kaniya nga makasabut sa paagi sa Dios. Si Pablo misangyaw pinaagi sa Espiritu
Santo, mipahigayon og mga milagro, ug milikay sa masupilon nga mga tawo sa
sinehan sa Efeso.

Mga Buhat 18:1–17
Nagsangyaw si Pablo sa Corinto

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga paagi nga ikaw miapil sa buhat sa Ginoo?

b. Unsa nga mga hagit ang imong nasinati samtang ikaw naningkamot sa
pagbuhat sa buhat sa Ginoo?

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 18, pangitaa ang baruganan nga makatabang
nimo samtang maningkamot ka sa paghimo sa buhat sa Ginoo.

Sa Mga Buhat 18:1–5 atong makat-unan nga si Pablo mibiya sa Atenas ug mipanaw
ngadto sa Corinto, diin nagtudlo siya sa sinagoga. Basaha ang Mga Buhat 18:6, nga
mangita sa mga hagit nga nasinati ni Pablo samtang siya nagtudlo sa mga Judeo
didto sa Corinto mahitungod ni Jesukristo.

Unsay giplano ni Pablo nga buhaton tungod sa pagsalikway sa mga Judeo sa iyang
mensahe?

Basaha ang Mga Buhat 18:7–10, nga mangita unsay nahitabo nga nakapadasig ni
Pablo. Ikonsiderar ang pagmarka sa bersikulo 10 unsay gisaad sa Ginoo ni Pablo
kon siya magpadayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo didto sa Corinto.

Atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo nga kon kita magpuyo nga
takus, ang Ginoo magauban kanato samtang buhaton nato ang Iyang buhat.
Ikonsiderar ang pagsulat niini nga baruganan diha sa daplin sa imong mga
kasulatan duol sa Mga Buhat 18:9–10.

Si Presidente Thomas S. Monson mihatag sa mosunod nga pag-awhag: “Karon,
tingali pipila kaninyo may kinaiya nga maulawon o naghunahuna sa inyong mga
kaugalingon nga dili sarang sa pagdawat sa usa ka calling. Hinumdumi nga kini
nga trabaho dili lamang inyo ug ako. Trabaho kini sa Ginoo, ug kon kita anaa sa
buluhaton sa Ginoo, may katungod kita sa panabang sa Ginoo.” Hinumdumi nga
ang Ginoo mohulma sa bukobuko aron maplastar ang palas-anon nga ibutang

niini” (“Sa Pagkat-on, sa Pagbuhat, sa Pagkahimo,” Ensign o Liahona, Nob. 2008, 62).
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2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong importnte nga masayud nga ang Ginoo magauban kanimo kon
imong buhaton ang Iyang kabubut-on?

b. Kanus-a nagauban ang Ginoo kanimo samtang nagbuhat ka sa Iyang
trabaho? Giunsa nimo pagkahibalo nga Siya nagauban kanimo?

Mga Buhat 18:11–17 nagrekord nga si Pablo nagpadayon sa pagsangyaw didto sa
Corinto sulod sa usa ka tuig ug tunga. Samtang didto siya sa Corinto, pipila ka mga
Judeo misulay sa pagtaral kaniya sa unsay iyang gitudlo, apan ang legal deputy
nagdumili sa kaso, sa ingon natuman ang saad sa Ginoo ngadto ni Pablo.

Mga Buhat 18:18–28
Silang Aquila ug Priscila mitabang ni Apolos nga makasabut sa pamaagi sa Dios
Sa Mga Buhat 18:18–23 atong makat-unan nga ang bana ug asawa, silang Aquila
ug Priscila, mikuyog ni Pablo ngadto sa Efeso. Mibiya sa magtiayon sa Efeso, si
Pablo mipanaw ngadto sa Jerusalem ug amihanan sa Antiquioa, diin siya mitapos
sa iyang ikaduhang misyonaryo nga panaw. Kini nga misyonaryo nga panaw
milungtad og tulo ka tuig. Atol niining panahona si Pablo nakapanaw og mga 3,000
ka milya.

Sa wala madugay, mibiya si Pablo sa Antioquia ug nagsugod sa iyang ikatulo nga
misyonaryo nga panaw (tan-awa sa Mga Mapa sa Biblia, nu. 13, “Ang Misyonaryo
nga mga Panaw ni Apostol Pablo”). Niini nga panaw iyang gibiyahe ang mga dapit
diin naestablisar niya ang mga branch sa Simbahan, naglig-on sa mga tinun-an.

Basaha ang Mga Buhat 18:24–25, nga mangita unsay nahitabo didto sa Efeso
human mobiya si Pablo.

Unsa na may nasabtan ni Apolos mahitungod “sa mga butang sa Ginoo”
(bersikulo 25)?

Pinaagi lang “sa bautismo nga iyang nasinati mao ra ang kang Juan” (bersikulo 25),
kulang si Apolos og kompleto nga pagsabut ni Jesukristo ug sa Iyang misyon.
Basaha ang Mga Buhat 18:26, nga mangita unsay gibuhat nilang Aquila ug Priscila
sa dihang nakadungog sila sa pagtulun-an ni Apolos.

Ang pulong “kaniya ang tinuohan sa Dios ilang gisaysay sa labi pang sibo gayud”
(bersikulo 26) nagpasabut nga silang Aquila ug Priscila mitudlo og dugang ni
Apolos mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo, nga nakadugang sa
kahibalo ug pagsabut ni Apolos.

Basaha ang Mga Buhat 18:27–28, nga mangita sa ebidensya nga silang Aquila ug
Priscila mitabang ni Apolos nga makasabut sa paagi sa Dios sa mas hingpit.

Mga Buhat 19:1–20
Gitugyan ni Pablo ang gasa sa Espiritu Santo ug mipahigayon og mga milagro
Sa pagsugod ni Pablo sa iyang ikatulong misyonaryo nga panaw, mibiyahe siya sa
tibuok dapit sa Galacia ug Frigia (tan-awa sa Mga Buhat 18:23), ug dayon mibalik
siya ngadto sa Efeso. Basaha ang Mga Buhat 19:2–6, nga mangita kon sa unsa nga
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Ang mga guba sa sinehan sa Gresyanhon sa
Efeso, diin si Apostol Pablo nagsangyaw

paagi mitabang si Pablo sa mga tawo sa Efeso aron makasabut sa paagi sa Dios nga
mas hingpit.

Unsa nga doktrina ang gitabang ni
Pablo nga mas masabtan sa mga
tinun-an didto sa Efeso?

Samtang imong basahon ang mosunod nga pamahayag nga gimantala ubos sa direksyon ni
Propeta Joseph Smith, pangitaaa ngano nga kining mga tawo sa Efeso kinahanglan nga
bunyagan pag-usab: “Ingon og … nga pipila ka sektaryan nga Judeo nagsige og bunyag sama ni
Juan [ang Bautista], apan nakalimot sa pagpahibalo kanila nga dunay usa lang nga sundon sa
ngalan ni Jesukristo, sa pagbunyag uban sa kalayo ug sa Espiritu Santo:—nga nagpakita niini
nga mga kinabig nga ang ilang unang bunyag dili legal, ug sa dihang nakadungog sila niini
malipayon silang nabunyagan, ug pagkahuman ilang gipandong ilang mga kamot diha kanila,
ilang nadawat ang mga gasa, sumala sa saad” (“Baptism,” Times and Seasons, Sept. 1,
1842, 904).

Gikan niini nga kasinatian atong makat-unan nga aron mahimong balido, ang
bunyag kinahanglan ipahigayon sa gitugutan nga sulugoon sa Dios, ug aron
nga bunyag kompleto, kinahanglang ubanan kini sa pagdawat sa
Espiritu Santo.

Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga ang bunyag kinahanglang ubanan “sa gasa
sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot”: “Mahimo kamong
mobunyag og usa ka bag sa balas sama sa usa ka tawo, kon kini wala himoa
alang sa kapasayloan sa mga sala ug pag-angkon sa Espiritu Santo. Ang bunyag
pinaagi sa tubig katunga lamang sa bunyag, ug walay bili kon wala ang laing
katunga—kana mao, ang bunyag sa Espiritu Santo.” (Mga Pagtulun-an sa mga

Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 112).
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Sa Mga Buhat 19:7–10 atong makat-unan nga si Pablo nagpadayon sa pagsangyaw
didto sa Efeso labaw sa duha ka tuig. Basaha ang Mga Buhat 19:11–12, nga mangita
unsa nga mga milagro ang gipahimo sa Dios pinaagi ni Pablo.

Usa ka doktrina nga atong makat-unan gikan niini nga asoy mao nga usa ka paagi
nga ang Dios mopakita sa Iyang gahum mao ang pinaagi sa Iyang gitugutan
nga mga sulugoon.

Basaha ang Mga Buhat 19:13–16, nga mangita unsay nahitabo kon ang pipila
mosulay sa pagpahawa sa mga dautan, sama sa gihimo ni Pablo.

Tungod kay ang mga anak nga lalaki ni Sceva walay awtoridad sa priesthood sa
pagpangalagad pinaagi sa pangalan ni Jesukristo, ang dautang espiritu wala moila
sa ilang awtoridad, bisan og sila nangangkon nga nagrepresentar sa Manluluwas.

Basaha ang Mga Buhat 19:17–20, nga mangita unsay gibuhat sa daghang mga
indibidwal human makahibalo niini nga hitabo. Ang pulong nga “pagpanglamat”
sa bersikuilo 19 magpasabut sa salamangka ug ubang dautan nga mga praktis.

Sa unsa nga paagi kini ng mga tawo nagpakita sa ilang hugot nga pagtuo ni
Jesukristo?

Atong makat-unan ang mosunod nga baruganan gikan niini nga mga bersikulo:
Pinaagi sa pagkumpisal ug pagsalikway sa dautang mga praktis, gipakita
nato ang atong hugot nga pagtuo ni Jesukirsto.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal: Unsa ang pipila ka mga sakripisyo nga gikinahanglan

nga buhaton sa pipila sa pagsalikway sa sala nga iyang gikumpisal?

Pamalandong kon duna bay bisan unsa nga mga sala nga gusto sa Ginoo nga
imong ikumpisal ug isalikway. Pilia ang paghimo sa bisan unsa nga mga aghat nga
imong bation samtang ikaw magtuon niini nga leksyon.

Mga Buhat 19:21–41
Ang mga tigsimba og mga mini nga diosa nga si Diana namulong batok ni Pablo ug
nakahimo og kaguliyang sa siyudad
Sa Mga Buhat 19:21–41 atong makat-unan nga ang pipila sa mga negosyante sa
Efeso gisuportahan pinaagi sa pagsimba sa diosa nga si Diana. Tungod kay si Pablo
nagsangyaw batok sa pagsimba sa mini nga mga dios, ang mga mananalsal kinsa
naghimo og mga idolo ni Diana miaghat sa mga tawo batok ni Pablo. Ang mga
tawo midala sa duha ka mga kompanyon ni Pablo ug nagpundok sa sinehan sa
siyudad, nga dunay kapasidad nga 24,000 ka mga tawo. Si Pablo nagtinguha sa
pagpakigsulti sa mga tawo, apan gipugngan siya sa pipila ka mga tinun-an ug mga
lider sa gobyerno sa dili pagsulod sa sinehan. Ang klerk sa lungsod mipakalma ug
mibungkag sa mga tawo. Si Pablo ug ang iyang mga kompanyon nga napanalipdan
usa ka ehemplo kon sa unsa nga paagi magpadayon ang buhat sa Dios bisan pa sa
dautang mga protesta ug mga pagpanggukod.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 18–19 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).
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Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 20: DAY 1

Mga Buhat 20–22
Pasiuna
Nagsangyaw si Pablo sa ebanghelyo sa Asia Minor (Turkey na karon), ug samtang
didto siya sa Mileto, usa ka siyudad duol sa Efeso, mipasidaan siya sa umaabut nga
apostasiya ug nag-awhag sa mga lider sa priesthood sa paghatag og kaayohan sa
mga miyembro sa Simbahan. Mipanaw siya paingon sa Jerusalem, diin siya
gigukod ug gidakop. Samtang nagbarug sa hagdanan sa kota sa Antonia (usa ka
garison nga gipuy-an sa mga kasundalohan nga Romano), gipakigbahin ni Pablo
ang iyang istorya sa pagkakabig.

Mga Buhat 20–21
Nangalagad si Pablo sa Asia Minor ug mipanaw siya paingon sa Jerusalem, diin siya
gibunalan ug gidakop
Hunahunaa ang usa ka panahon nga kinahanglan ka nga mobiya sa imong
pamilya, mga higala, o sa ubang mga tawo nga imong gimahal sulod sa pipila mga
adlaw, mga semana, o mga bulan.

• Unsay imong gibati o niadtong imong kauban sa wala pa ka mobiya?

• Unsay imong gisulti sa usag usa sa dili pa mobiya?

Atol sa ikatulo nga misyonaryong panaw ni Pablo, migahin siya og panahon sa
Macedonia, Gresya, ug sa Asia Minor (tan-awa sa Bible Maps, nu. 13, “The
Missionary Journeys of the Apostle Paul,” sa Bible appendix). Atol niini nga panaw,
gibati niya nga mobalik ngadto sa Jerusalem. Samtang siya nagpanaw, mohunong
siya aron sa pagsangyaw ug manamilit sa mga miyembro sa Simbahan nga iyang
maagian. Sa gabii sa wala pa siya mobiya sa Troas, namulong si Pablo ngadto sa
mga Santos hangtud na sa lawom nga kagabhion.

Basaha ang Mga Buhat 20:9–12, mangita sa unsay nahitabo sa usa ka batan-ong
lalaki nga ginganlan og Eutico dihang nakatulog siya atol sa sermon ni Pablo.
Ikonsiderar ang pagmarka sa imong mga kasulatan unsay gibuhat ni Pablo sa
pagpakita og gugma ug pagpakabana alang ni Eutico.

Sa unsa nga paagi nga ang mga aksyon ni Pablo sama sa Manluluwas atol sa Iyang
pagpangalagad? ____________________

Isip kabahin sa iyang ikatulong misyonaryo nga panaw, migahin si Pablo og mga
tulo ka tuig sa Efeso nagsangyaw sa mga tawo didto. Sa Mga Buhat 20:13–17
makat-unan nato nga sa iyang pagpaingon ngadto sa Jerusalem, mihapit si Pablo sa
Mileto, sa gawas sa Efeso, ug mipasugo ngadto sa mga lider sa Simbahan sa Efeso
nga makigkita kaniya.

Basaha ang Mga Buhat 20:18–23, mangita sa unsay gipasabut ni Pablo mahitungod
sa iyang misyonaryo nga pag-alagad.

Mipahayag si Pablo “wala ako maglilong sa bisan unsa nga inyong kaayohan” (Mga
Buhat 20:20) niadtong iyang gitudloan. Basaha sa Mga Buhat 20:21 giunsa ni Pablo
pagtudlo nianang labing bililhon—nagpamatuod siya nga ang tanan kinahanglan
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nga maghinulsol ugn magbaton og hugot nga pagtuo sa pangalan ni Ginoong
Jesukristo.

Sumala sa mga bersikulo 22–23, si Pablo andam nga moatubang bisan unsa pay
mga kasakit nga naghulat kaniya sa Jerusalem. Duol siya sa kakuyaw sa Jerusalem,
diin ang mga lider nga Judeo miisip kaniya nga traydor tungod sa iyang
paningkamot sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo. Hinoon, usa sa mga
rason nga andam si Pablo nga moadto sa Jerusalem tungod kay ang Espiritu sa
Ginoo misugo kaniya sa pagbuhat sa ingon.

Basaha ang Mga Buhat 20:24–27, mangita sa unsay gisulti ni Pablo nga siya andam
sa pagbuhat isip sulugoon sa Ginoo. Ikonsiderar ang pagmarka sa unsay iyang
gisulti sa bersikulo 24.

Gikan sa Mga Buhat 20:24–27, makat-unan nato nga ang tinuod nga mga
sulugoon sa Ginoo matinud-anong mohimo sa ilang katungdanan, ug sa
pagbuhat sa ingon mobati sila og kalipay. Mahimong isulat nimo kini nga
kamatuoran sa imong mga kasulatan o sa imong scripture study journal.

Pamalandung unsay ipasabut alang kanimo sa paghatag sa imong tanan diha sa
pag-alagad sa Dios.

Sa unsang paagi nimo magamit kini nga baruganan sa imong kaugalingon
kinabuhi? ____________________

1. Paghunahuna og panahon sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa usa
ka tawo nga imong nailhan sa dihang ikaw o ang laing tawo mipili

sa pagserbisyo sa Ginoo uban sa tanang kalagsik ug kusog ug nakasinati og
dakong kalipay. Ihulagway sa lakbit kini nga kasinatian ug ang leksyon nga
imong makat-unan gikan niini diha sa imong scripture study journal.

Gibisitahan ni Pablo ang mga lider sa Simbahan sa Efeso sa katapusang higayon sa
wala pa mobiya paingon sa Jerusalem. Kon ikaw pa si Pablo ug nasayud nga dili na
ka makakita pag-usab niini nga mga lider sa Simbahan, unsa nga tambag ang
imong ihatag nila sa dili pa ka mobiya?

Basaha ang Mga Buhat 20:28–31, mangita sa mga pasidaan ni Pablo ngadto niini
nga mga lider sa Simbahan.

Migamit si Pablo og mga lobo isip pasumbingay alang sa dili matinud-anong mga
miyembro sa Simbahan ug sa mga tawo nga moilad sa matinud-anon nga mga
miyembro sa Simbahan.

Gipahinumduman ni Pablo ang mga lider sa Simbahan nga “Labi pang bulahan
ang paghatag kay sa pagdawat” (Mga Buhat 20:35), ug, mag-ampo uban kanila,
nanamilit siya ug nagsugod sa iyang panaw ngadto sa Jerusalem (tan-awa sa Mga
Buhat 20:36–38).

Sa Mga Buhat 21:1–10 mahibaloan nato nga nagpadayon si Pablo sa iyang panaw
padulong sa Jerusalem ug mihunong sa lain-laing mga rehiyon aron mogahin og
panahon uban sa mga miyembro sa Simbahan sa iyang pag-agi. Sa dihang mihapit
siya sa siyudad sa Tiro, ang ubang mga disipulo—klaro nga nahingawa sa
kahilwasan ni Pablo—mitambag niya nga dili moadto sa Jerusalem (tan-awa sa
Mga Buhat 21:4).
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Didto sa Cesarea, usa ka propeta nga ginganlan og Agabo nanagna mahitungod
kon unsay mahitabo ni Pablo didto sa Jerusalem.

Basaha ang Mga Buhat 21:11, mangita kon unsay gipanagna ni Agabo nga
mahitabo ni Pablo didto sa Jerusalem. Ang pulong nga girdle nagpasabut sa usa
ka bakus.

Basaha ang Mga Buhat 21:12–14, mangita kon giunsa pagtubag ni Pablo ug sa
iyang mga kauban ang panagna.

Unsa may labing importante para nimo sa tubag ni Pablo? ____________________

Dili tanang mga sulugoon sa Ginoo ang hangyoon sa pagsakripisyo sa ilang mga
kinabuhi. Hinoon, ang tinuod nga mga sulugoon sa Ginoo andam sa pagbuhat
sa kabubut-on sa Dios bisan pa sa personal nga sakripisyo.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa nga mga matang sa sakripisyo nga tingali ipabuhat nimo isip sulugoon
sa Ginoo?

b. Kanus-a man ka nahimong andam sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios
bisan pa sa imong sakripisyo? Nganong andam ka nga mobuhat niana?

Sa Mga Buhat 21:17–40 atong nahibaloan nga si Pablo miabut didto sa Jerusalem
ug mihatag og report sa iyang misyonaryo nga buhat ngadto sa lokal nga mga lider
sa Simbahan. Miadto siya sa templo, ug sa dihang ang grupo sa mga Judeo nga
nakaila kaniya gikan sa iyang misyonaryo nga mga panaw nakakita kaniya,
mipahayag sila nga si Pablo usa ka bakakon nga magtutudlo kinsa mitudlo batok sa
balaod ni Moises ug dili pinasubay sa balaod midala sa mga Hentil ngadto sa
templo. Tungod niini nga pag-akusar, ang manggugubot nga mga tawo mikuha ni
Pablo gikan sa templo ug nagsugod sa pagbunal kaniya. Ang mga sundalo nga
Romano mipakgang ug midala kaniya aron husayon, ug mihangyo si Pablo sa mga
sundalo kon makaistorya ba siya sa mga tawo.

Mga Buhat 22
Gisaysay ni Pablo ang iyang pagkakabig ug nagpamatuod ni Jesukristo
Ang pagkakabig nagpasabut nga mag-usab. Hunahunaa kon sa unsa nga paagi ang
tubig makabig og mausab aron kini magamit alang sa lain-laing mga katuyoan.
(Pananglitan, ang tubig mausab ngadto sa pagka-ice o inalisngaw.) Pamalandunga
ang mga matang sa mga kausaban nga mahatag sa pagkakabig ngadto sa
ebanghelyo.

Basaha ang Mga Buhat 22:1–5, mangita kon giunsa ni Pablo paghulagway ang
iyang kaugalingon samtang siya nakigsulti ngadto sa mga Judeo gikan sa mga
hagdanan sa palasyo sa Jerusalem.

Basaha ang Mga Buhat 22:6–21, diin giistorya ni Pablo ang iyang istorya sa
pagkakabig. Dayon itandi ang mosunod nga mga pangutana uban sa sakto nga
tubag niini pinaagi sa pagbutang sa letra sa sakto nga tubag diha sa blangko tupad
sa pangutana. (Inig ka human nimo, i-tsek ang imong mga tubag niadtong gihatag
sa katapusan sa leksyon.)
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Ang Pagkakabig ni Pablo

____ 1. Unsay nahitabo ni Pablo sa dalan padulong sa
Damasco? (Tan-awa sa Mga Buhat 22:6–8, 14.)

____ 2. Unsay gisugo nga buhaton ni Pablo? (Tan-awa
sa Mga Buhat 22:10–11.)

____ 3. Kinsa ang nahimamat ni Pablo sa Damasco,
ug unsay naangkon ni Pablo? (Tan-awa sa Mga Buhat
22:12–13.)

____ 4. Unsa ang gipanagna ni Ananias mahitungod
ni Pablo? (Tan-awa sa Mga Buhat 22:14–15.)

____ 5. Sa unsa nga paagi gipakita ni Pablo ang iyang
hugot nga pagtuo kang Jesukristo? (Tan-awa sa Mga
Buhat 22:16; tan-awa usab sa Mga Buhat 9:18.)

a. Kinahanglang moadto siya sa
Damasco.

b. Nahimamat niya si Ananias, usa
ka matarung nga tawo, ug nabalik
ang iyang panan-aw.

c. Nabunyagan siya ug nagtawag sa
pangalan sa Ginoo.

d. Gitawag siya nga mahimong
saksi ni Jesukristo.

e. Nakita niya ang kahayag,
nakadungog sa tingog ni Jesukristo,
ug nakakita Kaniya sa usa ka
panan-awon.

Naminaw ug misunod si Pablo sa mga pulong ni Jesukristo ug nagsugod sa
pag-usab. Sa Mga Taga-Galatia 1:17–18 makat-unan nato nga human sa iyang
talagsaong panan-awon, migahin si Pablo og tulo ka tuig sa Arabia, nga usa unta
ka maayong panahon sa espirituhanong pagpangandam ug pagtubo, sa dili pa
mobalik ngadto sa Damasco ug dayon moadto sa Jerusalem aron makigkita
ni Pedro.

Hunahunaa unsa ka dali nausab ang kinabuhi ni Pablo isip resulta sa iyang
pagkakabig ngadto sa Manluluwas. Ang pagkakabig ni Pablo nagtudlo nato nga
samtang kita mosunod sa mga pulong ni Jesukristo, mahimo kitang makabig
sa hingpit.

Si Sister Bonnie L. Oscarson, kinatibuk-ang presidente sa Young Women,
mipasabut sa unsa nga paagi nga ang atong pagkamasulundon sa mga pulong ni
Kristo dunay kalabutan sa tinuod nga pagkakabig:

“Ang tinuod nga pagkakabig labaw pa kaysa pagbaton lang og kahibalo sa mga
baruganan sa ebanghelyo ug nagpasabut gani og labaw pa kay sa pagbaton og
pagpamatuod niadtong mga baruganan. Posible nga magbaton og pagpamatuod
sa ebanghelyo nga wala magsunod niini. Ang tinuod nga pagkakabig
nagpasabut nga kita naglihok sa unsay atong gituhoan ug nagtugot niini sa
pagmugna og ‘dako nga kausaban dinhi kanamo, o dinhi sa among mga

kasingkasing’ [Mosiah 5:2]. …

“… Ang pagkakabig mahitabo kon kita magkugi sa pag-ampo, pagtuon sa atong mga
kasulatan, pagsimba, ug pagpakatakus sa pag-apil sa mga ordinansa sa templo. Ang pagkakabig
mahitabo samtang kita nagsunod sa matarung nga mga baruganan nga atong nakat-unan sa
atong panimalay ug sa klase. Ang pagkakabig mahitabo samtang kita nagpuyo og putli ug
mahiyasong mga kinabuhi ug nagtagamtam sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Ang pagkakabig
mahitabo samtang kita nakasabut sa Pag-ula ni Jesukristo, miila Kaniya isip atong Manluluwas
ug Manunubos, ug nagtugot sa Pag-ula nga motandog sa atong mga kinabuhi” (“Magpakabig
Kamo,” Ensign or Liahona, Nob. 2013, 76–78).
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Si Pablo gigapos sa mga Romano.

3. Sa imong scripture study journal, paghimo og sulat alang sa imong
kaugalingon kon unsay imong mabuhat nga mahimong tinuod nga

nakabig ngadto sa Manluluwas.

Sa Mga Buhat 22:22–30 atong
makat-unan nga masulti ni Pablo ang
iyang istorya sa pagkakabig, ang
naminaw kaniya mipahayag nga siya
kinahanglang mapahamtang sa
kamatayon. Gidala si Pablo sa
atubangan sa kapitan sa kasundalohan
nga Romanhon, kinsa mihukom nga si
Pablo kinahanglang kastiguhon, o
latiguhon, usa ka taktika nga sa
kasagaran gamiton aron pakaulawan ug
pagkuha og impormasyon gikan sa mga
kriminal. Hinoon, sa dihang ang mga
opisyal nga Romanhon nakahibalo nga
si Pablo usa ka siyudadnong
Romanhon, nakahukom sila sa dili
pagkastigo kaniya ug hinoon dad-on
siya ngadto sa atubangan sa punoang
konseho, ang Sanhedrin. Supak sa
balaod sa Romano sa paggapos o
pagkastigo sa usa ka siyudadanong Romanhon kinsa “wala pa kahukmi” (Mga
Buhat 22:25).

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 20–22 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

Mga tubag alang sa matching activity: (1) e, (2) a, (3) b, (4) d, (5) c.

UNIT 20,  DAY 1

461



UNIT 20: DAY 2

Mga Buhat 23–28
Pasiuna
Human sa iyang pagkadakop didto sa Jerusalem, gidala si Pablo ngadto sa Cesarea,
diin nanalipod siya sa iyang kaugalingon batok sa bakak nga mga pasangil
atubangan sa daghang mga lider nga Romano. Gisaysay niya ang iyang pagkakabig
ug nagpamatuod ni Jesukristo. Samtang nagbiyahe padulong sa Roma isip piniriso,
nalunod ang barko nga gisakyan ni Pablo sa usa ka isla, diin siya nagpabilin nga
wala maunsa human mapaaki sa lala nga bitin ug miayo og daghang tawo nga
masakiton. Sa katapusan, si Pablo gidala ngadto sa Roma. Samtang didto siya
gibutang sa usa ka balay isip piniriso sulod sa duha ka tuig ug mitudlo ug
mipamatuod ni Jesukristo.

Mga Buhat 23–26
Gigukod, gipriso, ug gitaral si Pablo sa atubangan ni Haring Agripa

Unsa nga mga panalangin ang imong nadawat tungod sa pagsunod sa mga sugo
ug mga pagtulun-an sa Dios? ____________________

Unsa kaha ang makapalayo sa usa ka tawo gikan sa Dios ug mohunong sa pagpuyo
sumala sa Iyang mga sugo ug mga pagtulun-an?

____________________

Pamalandung unsay moresulta kon ang mga tawo mopalayo ug modistansya sa
ilang kaugalingon gikan sa Dios.

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 23–26, pangitaa ang mga kamatuoran nga
makatabang kanimo kon bation nimo nga midistansya ang imong kaugalingon sa
Dios ug sa Iyang mga panalangin.

Hinumdumi nga si Pablo gidakop sa gawas sa templo sa Jerusalem ug gidala
ngadto sa atubangan sa mga lider nga Judeo (tan-awa sa Mga Buhat 21:30–33;
22:23–30). Sa Mga Buhat 23–25 mahibaloan nato ang mahitugod niini nga miting
uban sa mga lider nga Judeo ug nga si Pablo gipriso. Samtang napriso si Pablo, ang
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Ginoo miabut aron sa paghupay ug paghatag og kasiguroan kaniya (tan-awa sa
mga Buhat 23:11). Ang kapitan nga Romano nga midakop ni Pablo mipadala niya
ngadto sa Cesarea aron mapugngan ang pundok sa mga Judeo sa pagpatay kaniya.
Gideklarar ni Pablo didto ang iyang pagkainosente sa atubangan sa gobernador
nga Romano nga si Felix. Bisan nakombinser sa pagkainosente ni Pablo, gipadayon
ni Felix ang pagpriso kaniya sa usa ka balay isip piniriso sulod sa duha ka tuig.
Gipulihan si Felix ni Festo isip gobernador nga Romano sa Judea, ug si Haring
Agripa, nga nagmando sa dapit sa amihanang kasadpan sa Dagat sa Galilia,
mibisita ni Festo ug nagtinguha nga maminaw sa kaso ni Pablo. Gidala si Pablo
ngadto sa atubangan ni Haring Agripa.

Basaha ang Mga Buhat 26:4–11, mangita kon giunsa ni Pablo paghulagway ang
iyang kaagi ngadto ni Haring Agripa.

Sumala sa narekord sa Mga Buhat 26:12–16, giistorya pag-usab ni Pablo ang iyang
panan-awon sa Manluluwas diha sa dalan sa Damasco.

Basaha ang Mga Buhat 26:16-18, mangita sa misyon nga gihatag sa Ginoo ngadto
ni Pablo. Ang pulong bahin sumala sa gigamit sa bersikulo 18 nagpasabut sa
pagsulod ngadto sa celestial nga gingharian sa Dios.

Hunahuna ang mosunod nga mga pangutana: Unsa sa imong hunahuna sa tabang
makapabuka ba sa mata sa tawo sa espirituhanong paagi? Unsa ang makatabang sa
usa ka tawo nga mobiya sa kangitngit ug mopadulong ngadto sa kahayag ug mga
sugo ug mga panalangin sa Dios?

Basaha ang Mga Buhat 26:19–23, mangita kon unsay gisulti ni Pablo nga iyang
gitudlo sa mga Judeo ug mga Hentil nga kinahanglan nilang buhaton aron
madawat ang mga panalangin nga gihisgutan bersikulo 18.

Sumala sa bersikulo 20, unsay gisulti sa Langitnong Amahan mahitungod ni
Jesukristo?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
kon kita maghinulsol ug moduol ngadto sa Dios, mabuntog nato ang gahum
ni Satanas sa atong kinabuhi, makadawat og kapasayloan sa atong mga sala,
ug mokwalipay sa celestial nga gingharian. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga
kamatuoran sa imong kasulatan tupad sa Mga Buhat 26:18–20.

Aron pagtabang nimo nga makasabut niini nga baruganan, basaha ang mosunod
nga pamahayag ni Elder Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

“Kon kita makasala, kita mopalayo gikan sa Dios. Kon kita maghinulsol, kita
mobalik ngadto sa Dios.

“Ang pagdapit sa paghinulsol dili kanunay nga usa ka tingog sa pagkastigo apan
hinoon usa ka mahigugmaon nga hangyo sa pagbalik ug sa ‘pagbalik’ ngadto sa
Dios [tan-awa sa Helaman 7:17]. Kini mao ang tawag sa usa ka mahigugmaon
nga Amahan ug sa Iyang Bugtong Anak nga kita mahimong mas molabaw pa,

nga mokab-ut sa mas taas nga matang sa kinabuhi, nga mag-usab, ug nga mobati og kalipay sa
pagsunod sa mga sugo” (“Paghinulsol … Aron ako Moayo Kaninyo,” Ensign o Liahona, Nob.
2009, 40).
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Pablo sa atubangan ni Haring Agripa

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal: Base sa unsay imong nakat-unan gikan ni Pablo ug

Elder Andersen, unsay atong makab-ot kon kita maghinulsol ug mobalik
ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo?

Samtang magpadayon ka sa pagtuon sa Mga Buhat 26, pangitaa ang unsay
nakapugong ni Festo ug Haring Agripa sa paghinulsol, pagbalik ngadto sa Dios, ug
makabig ngadto ni Jesukristo.

Basaha ang Mga Buhat 26:24–29, mangita kon unsay reaksyon ni Festo ug Haring
Agripa sa mga pagtulun-an ug pagpamatuod ni Pablo bahin sa Manluluwas. Sa
tsart sa ubos, isulat ang mga pulong nga naghulagway sa ilang mga reaksyon sa
mga pagtulun-an ni Pablo:

Mga Reaksyon sa mga Pagtulun-an ni Pablo

Festo Haring Agripa

Hibaloi nga si Festo wala motuo sa mga pagtulun-an ni Pablo. Si Haring Agripa
mituo sa mga pulong sa mga propeta apan dili mopasalig sa hingpit nga
mahimong Kristiyano.

Usa ka kamatuoran nga atong
nakat-unan gikan ni Festo ug Haring
Agripa mao nga aron makabig ngadto
ni Jesukristo, kinahanglan kita nga
mopili sa pagtuo ug mopasalig sa
hingpit sa pagpuyo sa ebanghelyo.

Basaha ang mosunod nga istorya ni
Presidente Uchtdorf sa Unang
Kapangulohan, mangita kon unsay
iyang gitudlo mahitungod sa pasalig
(commitment):

UNIT 20,  DAY 2

464



“Duha ka managsoong lalaki ang mibarug ibabaw sa gamay nga pangpang nga
nagdung-aw sa lunsay nga mga tubig sa asul nga linaw. Kini mao ang usa ka
popular nga dapit nga kaambakan, ug ang managsoon kanunay nga maghisgot
sa pagpangambak—usa ka butang nga nakita nila nga gibuhat sa uban.

“Bisan tuod kon silang duha gusto nga moambak, walay usa kanila ang mouna.
Ang kahabugon sa pangpang dili kaayo taas, apan alang sa duha ka batan-ong

mga lalaki, daw ang distansya magkadugang sa diha nga sila mosugod na sa paghana og
ambak—ug ang ilang kaisug dali nga mahanaw.

“Sa katapusan, ang usa ka igsoon mibarug sa ngilit sa pangpang ug mihana na sa pag-ambak.
Nianang higayuna ang iyang igsoon mihunghong, ‘Tingali kinahanglang maghulat na lang ta
hangtud sa sunod ting-init.’

“Ang pagsugod og lihok sa unang igsoon nag-agni na kaniya sa pagpadayon. ‘Brod,’ siya
mitubag, ‘committed na ko!’

“Siya mitampisaw sa tubig ug dali nga milutaw uban sa madaugon nga singgit. Ang ikaduhang
igsoon misunod dayon. Human niana, silang duha nangatawa kabahin sa katapusang mga
pulong sa unang batang lalaki sa wala pa moambak sa tubig: ‘Brod, committed na ko.’

“Ang commitment daw sama sa pag-ambak sa tubig. Bisan man kon ikaw committed o dili.
Nagpadayon ka man o nagbarug lang. Walay naa sa tunga-tunga. Isip mga miyembro sa
Simbahan, kita kinahanglan gayud nga mangutana sa atong mga kaugalingon, ‘Moambak ba
ako o magbarug lamang diha sa ngilit? Mopadayon ba ako o sulayan lamang ang temperatura sa
tubig sa mga tudlo sa akong tiil?’ …

“Kadtong kinsa dili kaayo committed maglaum lamang nga dili kaayo makadawat og mga
panalangin sa pagpamatuod, hingpit nga kalipay, ug kalinaw. Ang mga bintana sa langit tingali
dili kaayo moabli alang kanila. …

“Sa pipila ka paagi, ang matag usa kanato kinahanglang modesisyon samtang nag-ambo sa
tubig. Kini akong pangaliya nga kita makabaton og hugot nga pagtuo, makapadayon,
makaatubang sa atong mga kahadlok ug mga pagduha-duha uban sa kaisug, ug moingon sa
atong mga kaugalingon, ‘Committed na ko!’” (“Brod, Committed na Ko,” Liahona, Hulyo
2011, 4–5).

Sumala ni Presidente Uchtdorf, ngano nga importante nga mopasalig sa hingpit
kay sa “mora ra og committed” sa pagpuyo sa ebanghelyo?

2. Kompletuha ang mosunod nga mga kalihokan sa imong scripture
study journal:

a. Isulat kon sa unsa nga paagi nga ang imong commitment sa pagsunod sa
sugo o baruganan sa ebanghelyo makatabang sa pagpalig-on sa imong
pagkakabig ngadto ni Jesukristo.

b. Paghimo og lista sa mga sugo o mga baruganan sa ebanghelyo nga sa imong
pagbati nga ikaw committed sa pagsunod. Ikonsiderar ang bisan unsa nga
mga baruganan sa ebanghelyo nga imong gibati nga “hapit” apan dili ang
“tanan” (Mga Buhat 26:29) nga committed nga sundon. Pagsulat og tumong
sa unsay imong mabuhat sa pagpalambo sa imong pagsabut ug pag-commit
sa usa niini nga mga baruganan.
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Pag-ampo alang sa panabang samtang kamo maningkamot ka nga tinud-anay nga
makabig ngadto ni Jesukristo pinaagi sa mas hingpit nga pagpuyo sa Iyang
ebanghelyo.

Sa Mga Buhat 26:30–32 mabasa nato nga si Festo ug Haring Agripa nakahibalo nga
inosente si Pablo ug mobuhi unta kaniya, apan tungod kay si Pablo miapelar sa
iyang kaso ngadto ni Cesar, kinahanglan nga ilang ipadala siya ngadto sa Roma.

Mga Buhat 27–28
Gidala si Pablo ngadto sa Roma, diin siya mitudlo ug mipamatuod bahin ni
Jesukristo
Si Elder Neil L. Andersen sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut nga ang mga hagit ug mga
pagsulay sa kinabuhi mao ang
“espirituhanong mga alimpulos,”
(tan-awa sa “Espirituhanong mga
Alimpulos,” Ensign o Liahona, Mayo
2014, 18–21).

Pamalandunga ang mga ehemplo sa
mga pagsulay ug mga kalisud nga
mahimong ipahisama sa mga alimpulos
sa kinabuhi sa usa ka tawo.

Samtang magtuon ka sa Mga Buhat 27–28, pangitaa ang usa ka baruganan nga
makatabang kanimo nga matinud-anong molahutay sa espirituhanong mga
alimpulos nga imong giatubang.

Ang Mga Buhat 27 naghisgot og giunsa si Pablo pagdala ngadto sa Roma agi sa
dagat atol sa mga bulan sa tingtugnaw. Ang barko hapit maguba atol sa unos, ug si
Pablo ug ang tanan kinsa diha sa barko nalunod sa isla sa Melita, o Malta (tan-awa
sa Bible Maps, nu. 13, “The Missionary Journeys of the Apostle Paul,” sa Bible
appendix).

3. Basaha ang Mga Buhat 28:1–10 ug Mga Buhat 28:16–24, mangita
unsay nasinati ni Pablo sa isla ug didto sa Roma. Sa imong scripture

study journal, pagdrowing og litrato ug pagsulat og headline sa pamantalaan
nga nag-summarize sa mga panghitabo nga gihulagway niining mga tudling sa
kasulatan.

Ikonsiderar ang mga pagsulay nga nasinati ni Pablo nga narekord sa Mga Buhat
23–28: gipriso siya nga walay sala, nalunuran og barko, gipaak sa laal nga bitin, ug
gidala ngadto sa Roma, diin siya gipriso sa usa ka balay.

Basaha ang Mga Buhat 28:30–31, mangita kon unsay nahimo ni Pablo sa Roma
bisan pa sa pagkapiniriso sa usa ka balay.

Unsay gibuhat ni Pablo nga nagpakita nga siya nagpabilin nga matinud-anon sa
Dios bisan pa sa mga pagsulay nga iyang nasinati?

Unsay naani nga kaayohan gikan sa mga pagsulay nga nasinati ni Pablo samtang
didto sa dagat, samtang nalunod, ug samtang napriso didto sa Roma?
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Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa kasinatian ni Pablo mao nga
kon kita magmatinud-anon, ang Dios makatabang nato sa paghimo sa mga
pagsulay nga mga panalangin alang sa atong mga kaugalingon ug sa uban.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa mga pamaagi nga ang Dios
makatabang sa mga tawo sa paghimo sa mga pagsulay ngadto sa mga
panalangin alang sa ilang mga kaugalingon ug sa uban?

b. Kanus-a ang Dios nakatabang nimo o sa usa ka tawo nga imong nailhan
nga ang pagsulay nahimo nga panalangin alang sa imong kaugalingon o
sa uban?

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa kasinatian ni Pablo mao nga
kon kita magmatinud-anon, ang Dios makatabang nato sa paghimo sa mga
pagsulay nga mga panalangin alang sa atong mga kaugalingon ug sa uban.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa imong mga assignment karong
adlawa diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Buhat 23–28 ug nahuman kini nga leksyon sa (date).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Mga Taga-Roma
Nganong Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang Sulat ngadto sa mga Taga-Roma mao ang labing taas sa mga sulat ni Apostol
Pablo ug gitan-aw sa daghang mga tawo isip iyang labing mahinungdanon. Kini
nga sulat naglangkob sa iyang labing kompleto nga pagpasabut sa doktrina sa
kapaangayan pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo kay sa mga pagtuman
sa balaod ni Moises. Kini naglangkob sa daghang mga pagtulun-an mahitungod sa
mga doktrina sa kaluwasan ug sa praktikal nga paggamit niadtong mga doktrina sa
inadlaw nga kinabuhi. Pinaagi sa imong pagtuon niini nga sulat, makaangkon ka
og mas dakong pagtamud sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa paglaum ug kalinaw nga
makaplagan sa tanang tawo diha kang Kristo.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Apostol Pablo mao ang tagsulat sa Sulat ngadto sa mga Taga-Roma (tan-awa sa
Mga Taga-Roma 1:1). Sa pagsulat niini nga sulat, si Pablo migamit sa tabang sa usa
ka tigsulat, si Tercio, kinsa misulat sa iyang kaugalingong pagtimbaya ngadto sa
mga Santos sa Roma duol sa katapusan sa sulat (tan-awa sa Mga Taga-Roma
16:22).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Si Pablo misulat sa iyang Sulat ngadto sa mga Taga-Roma gikan sa Corinto sa
hinapos nga bahin sa iyang ikatulo nga misyonaryong panaw. Pipila ka mga
timailhan nagsugyot nga siya misulat niini nga sulat sulod sa tulo ka bulan nga siya
nagpabilin didto sa Corinto (tan-awa sa Mga Buhat 20:2–3; ang pulong nga Gresya
niini nga mga bersikulo nagpasabut sa Corinto), posible tali A.D. 55 ug 56. (Tan-awa
sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Epistola ni Pablo, Mga.”)

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Ang Sulat ni Pablo ngadto sa mga Taga-Roma gitumong ngadto sa mga miyembro
sa Simbahan didto sa Roma (tan-awa sa Mga Taga-Roma 1:7). Ang sinugdanan sa
Simbahan didto sa Roma wala masayri apan tingali naestablisar human dayon sa
adlaw sa Pentecostes, sa diha nga ang mga Judeo nga mibisita gikan sa Roma
nakadungog sa pagsangyaw ni Pedro (tan-awa sa Mga Buhat 2:10). Bisan tuod si
Pablo wala pa makaadto sa Roma, misulat siya og mga pagtimbaya ngadto sa piho
nga mga Santos nga iyang nailhan tungod kay nahimamat niya kanhi o pinaagi sa
uban nga nakapuyo sa Roma, sama ni Priscila ug Aquila (tan-awa sa Mga Buhat
18:1–2, 18; Mga Taga-Roma 16:1–16, 21).

Maingon og adunay dili mominos tulo ka importanteng mga rason nganong si
Pablo mipadala niini nga epistola ngadto sa mga taga-Roma:

(1) Aron sa pag-andam alang sa iyang umaabut nga pag-abut sa Roma. Sulod sa mga
katuigan si Pablo gusto nga mosangyaw sa ebanghelyo didto sa Roma (tan-awa sa
Mga Buhat 19:21; Mga Taga-Roma 1:15; 15:23). Naglaum usab siya nga ang
Simbahan didto sa Roma magsilbing sukaranan diin makaserbisyo siya og misyon
ngadto sa España (tan-awa sa Mga Taga-Roma 15:22–24, 28).
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(2) Aron sa pagklaro ug pagpanalipod sa iyang mga pagtulun-an. Si Pablo nag-atubang
og pabalik-balik nga oposisyon gikan sa mga indibidwal nga wala makasabut o
mituis sa iyang mga pagtulun-an kabahin sa balaod ni Moises ug hugot nga pagtuo
diha kang Kristo (tan-awa sa Mga Buhat 13:45; 15:1–2; 21:27–28; Mga Taga-Roma
3:8; 2 Pedro 3:15–16). Siya adunay klaro nga rason nga magduda nga ang ingon nga
sayop nga pagsabut nakaabut na sa mga miyembro sa Simbahan didto sa Roma,
mao nga misulat siya sa paghupay sa bisan unsang kabalaka sa dili pa siya moabut.

(3) Aron sa pag-awhag og pagkahiusa tali sa mga Judeo ug sa hentil nga mga miyembro
sa Simbahan. Sa hapit na mosulat si Pablo niini nga sulat, ang mga Kristiyanos nga
Judeo kinsa gipapahawa ni emperador Claudio gikan sa Roma (tan-awa sa Mga
Buhat 18:2) misugod sa pagbalik ngadto sa Roma ug ngadto sa mga kongregasyon
nga gilangkuban kasagaran sa hentil nga mga Kristiyanos. Kini nga sitwasyon
tingali maoy hinungdan sa panangbingkil ug mga problema tali sa Judeo ug hentil
nga mga Kristiyanos. Isip “apostol sa mga Hentil” (Mga Taga-Roma 11:13), si Pablo
nagtinguha sa paghiusa sa mga hentil nga kinabig ngadto sa Simbahan; apan isip
usa ka Judeo (tan-awa sa Mga Taga-Roma 11:1), mibati usab siya og dakong
tinguha nga ang iyang kaugalingon nga mga katawhan modawat sa ebanghelyo.
Iyang gipasiugdahan ang paghiusa sa Simbahan pinaagi sa pagtudlo kon sa unsang
paagi ang mga doktrina sa ebanghelyo magamit sa tanang mga Santos (tan-awa sa
Mga Taga-Roma 3:21– 4:25; 11:13–36; 14:1–15:13).

Unsa Ang Pipila Ka Mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Human sa pangbukas nga pagtimbaya, ang sulat nagsugod sa usa ka pamahayag sa
tema niini: “Ang Maayong Balita [ebanghelyo ni Kristo] … mao ang gahum sa Dios
alang sa kaluwasan” sa tanan nga “mabuhi … pinaagi sa pagtuo” ni Jesukristo
(Mga Taga-Roma 1:16–17).

Bisan tuod ang Sulat ni Pablo ngadto sa mga Taga-Roma adunay importante nga
bahin sa kasaysayan sa Kristiyanismo, kini usab, sa walay swerte, mao “ang
tinubdan sa mas daghang sayop nga pagsabut, sayop nga paghubad, ug kalibug
kay sa bisan unsa nga basahon sa Biblia,” sumala ni Elder Bruce R. McConkie sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 2:211). Bisan taliwala sa nag-unang mga Kristiyano, ang mga
sinulat ni Pablo giisip nga “malisud sabton,” ug ang iyang mga pagtulun-an usahay
gituis ug gisayop pagpasabut (2 Pedro 3:15–16).

Outline
Mga Taga-Roma 1–3. Si Pablo nagpasabut sa doktrina sa kapaangayan pinaagi sa
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo. Siya nagpasabut sa kahimtang sa
pagkamakasasala nga nag-atubang sa tanang katawhan ug nagtudlo nga ang
solusyon sa Dios niini nga problema alang sa tanang mga tawo mao ang Pag-ula ni
Jesukristo. Pinaagi sa matinud-anong pagdawat sa Pag-ula ni Jesukristo, ang
tanang katawhan mahatagan og kaangayan (mapasaylo) ug makadawat og
kaluwasan.

Mga Taga-Roma 4–8. Si Pablo nagkutlo sa ehemplo ni Abraham aron sa
paghulagway sa doktrina sa kapaangayan pinaagi sa hugot nga pagtuo. Siya
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nagpatin-aw sa doktrina sa kaluwasan ug nagtudlo kon sa unsang paagi kaadto
nga mga doktrina nakaapekto sa kinabuhi sa tanan nga adunay hugot nga pagtuo
diha kang Kristo.

Mga Taga-Roma 9–16. Si Pablo nagsulat kabahin sa pinili nga kahimtang sa Israel,
ang kasamtangang pagsalikway sa ebanghelyo, ug sa umaabut nga kaluwasan. Siya
nagtambag sa mga miyembro sa Simbahan nga Judeo ug hentil sa pagsunod sa
ebanghelyo aron adunay kalinaw ug panaghiusa sa Simbahan. Naghangyo siya sa
mga Santos sa Roma nga magpadayon sa pagsunod sa mga sugo.
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UNIT 20: DAY 3

Mga Taga-Roma 1–3
Pasiuna
Si Apostol Pablo misulat og usa ka epistola, o sulat, ngadto sa mga Santos sa Roma.
Didto iyang giproklamar nga ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang gahum sa Dios
ngadto sa kaluwasan. Iyang gipasabut nga tungod kay nakasala ang tanang
katawhan, walay usa nga maluwas pinaagi sa ilang kaugalingong binuhatan. Sila
kinahanglan gayud nga maluwas pinaagi sa grasya sa Dios nga anaa pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo.

Tinguhaa ang Pagsabut sa Kahulugan sa Lisud nga mga Pulong
Importante nga mapatin-aw ang lisud nga mga pulong samtang nagtuon ka sa mga kasulatan.
Makatabang kini kanimo nga mas makasabut kanila. Susiha ang mga footnote sa kasulatan,
paggamit og diksyonaryo, o konsultaha ang ginikanan o magtutudlo kon makasugat ka og mga
pulong sa imong pagtuon nga wala nimo masabti. Mahimong makatabang ang pagsulat sa
kahulugan niini nga mga pulong sa imong mga kasulatan.

Ang mosunod nga lista makatabang nimo nga makasabut sa pipila ka mga pulong
nga gigamit ni Pablo sa iyang mga epistola (mga sulat):

Ebanghelyo: “Ang plano sa Dios sa kaluwasan, napahinabo pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo. Ang ebanghelyo naglakip sa walay katapusan nga mga kamatuoran o
mga balaod, mga pakigsaad, ug mga ordinansa nga gikinahanglan alang sa
katawhan aron makasulod pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios”(Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Ebanghelyo,” scriptures.lds.org).

Kaluwasan: “Aron maluwas gikan sa yutan-on ug espirituhanon nga kamatayon”
(Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kaluwasan,” scriptures.lds.org).

Kapaangayan: “Aron mapasaylo gikan sa silot sa sala ug ipahayag nga walay sala.
Ang usa ka tawo kahatagan og kaangayan pinaagi sa grasya sa Manluluwas pinaagi
sa hugot nga pagtuo diha Kaniya. Kini nga hugot nga pagtuo gipakita pinaagi sa
paghinulsol ug pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo. Ang
Pag-ula ni Jesukristo nakahimo sa katawhan sa paghinulsol ug mahatagan og
kaangayan o pasayloon gikan sa silot nga ila unta nga madawat” (Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Kapaangayan, Paghatag og Kaangayan,” scriptures.lds.org).

Hugot nga Pagtuo: “Ingon sa kasagaran nga paggamit diha sa mga kasulatan, ang
hugot nga pagtuo mao ang pagsalig ug pagpiyal diha ni Jesukristo nga mogiya sa
usa ka tawo sa pagsunod Kaniya. Ang hugot nga pagtuo kinahanglang itumong
diha ni Jesukristo aron kini makagiya sa usa ka tawo ngadto sa kaluwasan” (Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Hugot nga Pagtuo,” scriptures.lds.org).

Halad pasig-uli: Pag-uli (ang pagpahiuli o paghimong matarung); pag-ula sa dugo
(“Sumala sa paggamit diha sa mga kasulatan, ang pagtubos mao ang pag-antus sa
silot alang sa usa ka buhat sa sala, nga pinaagi niana makuha ang mga
sangputanan sa sala gikan sa mahinulsulon nga makasasala ug motugot kaniya sa
pagpakig-uli ngadto sa Dios. Si Jesukristo mao lamang ang may katakus sa
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paghimo og usa ka hingpit nga pag-ula alang sa tanan nga mga katawhan” [Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Pag-ula, Pag-ula sa Dugo,” scriptures.lds.org].)

Grasya: “Ang gahum gikan sa Dios nga nagtugot sa mga lalaki ug sa mga babaye
sa pagbaton og mga panalangin niini nga kinabuhi ug sa pag-angkon sa kinabuhi
nga dayon ug kahimayaan human sila makapakita og hugot nga pagtuo,
makahinulsol, ug makahatag sa ilang labing maayo nga panglimbasug sa paghupot
sa mga sugo. Ang ingon niini nga diosnon nga panabang o kalig-on gihatag
pinaagi sa kalooy ug gugma sa Dios. Matag mortal nga tawo nagkinahanglan og
diosnon nga grasya tungod sa Pagkapukan ni Adan ug tungod usab sa mga
kahuyang sa tawo” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Grasya,” scriptures.lds.org).

Mga Buhat: “Ang mga lihok sa usa ka tawo, maayo o dili maayo. Matag tawo
pagahukman pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga buhat” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Buhat, Mga,” scriptures.lds.org).

Balaod: “Ang mga sugo o mga lagda sa Dios diin ang tanan nga mga panalangin
ug mga pagsilot gipasikad diha sa langit ug sa yuta. Kadtong kinsa mosunod sa
mga balaod sa Dios makadawat sa gisaad nga mga panalangin. …

“Ang balaod ni Moises [o yanong ‘ang balaod,’ sama sa paggamit ni Pablo] mao
ang usa ka balaod sa pagpangandam sa pagdala sa mga lalaki ug mga babaye
ngadto kang Kristo” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Balaod,” scriptures.lds.org).

Mga Taga-Roma 1:1–17.
Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan
Si Elder Larry Echo Hawk sa Seventy mipakigbahin og usa niya ka kasinatian isip
batan-ong lalaki human mipasakop sa United States Marine Corps:

“Nailhan nako ang akong instruktor sa drill sa dihang iyang gipatiran ang
pultahan sa barracks ug misulod nga namalikas.

“Human niining makahadlok nga pagpaila, misugod siya sa usa ka tumoy sa
barracks ug gipangutana og tagsa-tagsa ang mga recruit. Walay gisal-angan, ang
instruktor sa drill makabiaybiay gyud sa kada recruit, sa lanog nga bulgar nga
pinulongan. Hangtud sa katapusan sa linya napasinggit niya ang kada marine sa

tubag ingon sa gisugo: ‘Oo’ o ‘Dili, Sarhentong Instruktor.’ Dili kaayo makita kon unsa gyuy iyang
gibuhat, tungod kay gipatindog kami nga ang among mga mata motan-aw nga diretso. Sa
dihang turno na nako, akong namatikdan nga iyang gikuha ang akong bag ug giyabo ang mga
sulod diha sa akong higdaanan sa akong luyo. Gitan-aw niya ang akong mga butang, gipunit ang
usa ka butang, ug mibalik sa pag-atubang kanako. Nangandam ko sa iyang atake. Iyang
gigunitan ang akong Basahon ni Mormon” (“Duol ngari Kanako, O Balay ni Israel,” Ensign o
Liahona, Nob. 2012, 32).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsay imong bation kon ikaw pa ang naa sa sitwasyon ni Elder Echo Hawk?

b. Unsa kaha ang buhaton sa instruktor sa drill?
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c. Nakasulay ka na ba og usa ka sitwasyon nga nabalaka ka nga bugalbugalan
ang imong mga gituohan? Kon mao, unsa man ang mga sirkumstansya?

Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Roma 1, pangita og mga kamatuoran nga
makatabang nimo kon mag-atubang ka og pagbugalbugal o pagpanggukod tungod
sa imong mga gituohan ug mga sumbanan.

Ang basahon nga mga Taga-Roma usa ka epistola, o sulat, nga gisulat ni Apostol
Pablo ngadto sa mga Santos sa Roma sa hapit na matapos ang iyang misyonaryo
nga mga panaw. Siya misulat niini sa pag-andam kanila alang sa iyang pag-abut,
aron sa pagklaro ug pagpanalipod sa iyang mga pagtulun-an, ug pag-awhag og
panaghiusa tali sa mga Judeo ug Hentil nga mga miyembro sa Simbahan.
Roma—ang ulohang siyudad sa Emperyo sa Roma—napuno sa kalibutanong mga
pilosopiya ug mahimong lisud nga dapit sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni
Jesukristo.

Sa Mga Taga-Roma 1:1–14 atong mabasa nga gisugdan ni Pablo ang iyang sulat
pinaagi sa pagpamatuod ni Jesukristo ug sa pagpahayag sa iyang paglaum ug
tinguha sa pagbisita sa mga Santos sa Roma.

Basaha ang Mga Taga-Roma 1:15–17, nga mangita sa gitudlo ni Pablo sa mga
Santos sa Roma kabahin sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Kini nga mga bersikulo nagtudlo sa mosunod nga kamatuoran: Ang ebanghelyo
ni Jesukristo mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan nga
naggamit og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo. Ikonsiderar ang pagmarka sa
mga pulong nga nagtudlo niini nga kamatuoran diha sa Mga Taga-Roma 1:15–17.

Ang ebanghelyo nagtudlo kanato kon sa unsang paagi kita maluwas gikan sa
pisikal ug espirituhanon nga kamatayon ug makabalik ngadto sa presensya sa Dios.
Kinahanglang atong gamiton ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo aron
makadawat sa mga panalangin sa kaluwasan tungod kay Iyang gipahigayon ang
Pag-ula, nga naghimo sa kaluwasan nga posible.

“Alang ni Pablo, ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo dili lang pagkauyon sa hunahuna diha sa
ideya nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, apan sa tibuok kasingkasing nga pagdawat kang
Jesukristo ug sa pagsalig diha Kaniya isip ang Usa nga mihalad sa iyang Kaugalingon diha sa
Pag-ula alang sa atong mga sala. Kining lawom nga pagsalig mogiya ngadto sa usa ka kinabuhi
sa pagkamatinud-anon, gipakita pinaagi sa paghinulsol sa mga sala, pagpabunyag, ug
pagpaningkamot sa pagpuyo sama sa gitudlo ni Jesukristo (tan-awa sa Mga Buhat 16:30–33;
Mga Taga-Roma 6:1–11; 1 Mga Taga-Corinto 6:9–11). ‘[Ang] hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo … gipakita dinhi sa kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa
sa ebanghelyo ug sa pag-alagad ngadto ni Kristo’ (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kaluwasan”;
scriptures.lds.org)” (New Testament Student Manual [manwal sa Church Educational System,
2014], 334).

Usa ka baruganan nga atong mahibaloan gikan sa Mga Taga-Roma 1:16 mao nga
samtang kita makaangkon og pagpamatuod nga ang ebanghelyo ni Jesukristo
adunay gahum sa pagluwas sa matag usa kanato, niana kita dili maulaw sa
pagpakigbahin niini ngadto sa uban.
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2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Ngano kaha nga ang pagkaangkon og pagpamatuod sa

ebanghelyo ni Jesukristo makatabang kanato nga makabaton og kaisug nga
atong gikinahanglan aron mopakigbahin niini sa uban?

Basaha pa og dugang ang kasinatian ni Elder Echo Hawk uban sa sarhento sa drill:

“Nagpaabut ko nga iya kong singgitan; hinoon, mipaduol siya nako ug mihunghong, ‘Mormon
ka ba?’

“Ingon sa gisugo, misinggit ako, ‘Oo, Sarhentong Instruktor.’

“Nagpaabut ako sa pinakangil-ad. Hinoon, mihunong og kadiyot ug mipataas sa iyang kamot
nga naggunit sa akong Basahon ni Mormon ug sa hinay kaayo nga tingog, miingon siya, ‘Mituo
ka ba niini nga libro?’

“Pag-usab misinggit ako, ‘Oo, Sarhentong Instruktor.’

“Niini nga punto nasiguro kong mobiay-biay siya nako mahitungod sa mga Mormon ug sa
Basahon ni Mormon, apan nagbarug lamang siya nga hilum. Paglabay sa pipila ka gutlo mibalik
siya sa akong higdaanan ug gihinay pagbutang ang akong Basahon ni Mormon. Unya mipadayon
siyag lakaw lapas nako nga mipadayon sa pagbiay-biay ug pagyubit og ngil-ad nga pulong sa
tanang nahibilin nga mga recruit” (“Duol ngari Kanako, O Balay ni Israel,” 32).

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang tubag ni Elder Echo Hawk usa ka maayo nga
ehemplo sa baruganan nga gitudlo diha sa Mga Taga-Roma 1:16.

Basaha ang nahibilin nga pamahayag ni Elder Echo Hawk: “Kanunay akong
nahibulong nganong wala ako apila sa isug nga Marine Corps nga sarhento
nianang adlawa. Apan ako mapasalamaton nga nakasulti sa walay
pag-ukon-ukon, ‘Oo, ako miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw’ ug ‘Oo, ako nasayud nga ang Basahon ni Mormon
tinuod.’ Kini nga pagpamatuod usa ka mahal nga gasa nga gihatag ngari nako

pinaagi sa Espiritu Santo” (“Duol ngari Kanako, O Balay ni Israel,” 32).

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kanus-a ka o imong kaila nakapakita og kaisug ug wala maulaw sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo ni Jesukristo?

b. Unsa ang imong pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo?

c. Unsa ang pipila ka paagi nga naglig-on ka sa imong pagpamatuod sa
ebanghelyo? Unsa pa ang imong mabuhat aron mas molig-on pa ang
imong pagpamatuod? Pagsulat og usa ka tumong nga imong mabuhat
karong semanaha nga makatabang sa paglig-on sa imong pagpamatuod.
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Mga Taga-Roma 1:18–3:23
Ang tanang katawhan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios
Sa panahon ni Pablo, pipila sa mga Hentil nga Kristiyanos nagtinguha sa
pagpangatarungan sa imoral o makasasala nga kinaiya pinaagi sa paghatag og
gibug-aton sa kalooy sa Dios ug sa pagbaliwala sa Iyang hingpit nga kaangayan.
Agig dugang, ang ubang mga Judeo nga Kristiyanos mituo gihapon nga ang
pagsunod sa balaod ni Moises gikinahanglan alang sa kaluwasan. Si Apostol Pablo
nagtinguha sa pagkorihir niining duha ka mga sayop nga pagtuo.

Basaha ang Mga Taga-Roma 1:22–31, nga mangita sa mga sala nga gibuhat sa
mga Hentil.

Diha sa Mga Taga-Roma 1:25, unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa pagsimba
ug pagserbisyo sa “binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang Magbubuhat”?
____________________

Ang mga pulong sama sa “nanag-usab sa kagamitan nga tiunay sa ilang
pagkababaye ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya” sa Mga Taga-Roma 1:26
ug “nanagbiya sa ilang tiunayng kalabutan ngadto sa babaye” sa Mga Taga-Roma
1:27 nagpasabut sa tomboy ug bayot nga mga kinaiya. Aron mas masabtan ang
posisyon sa Simbahan mahitungod sa tinomboy ug binayot nga kinaiya, basaha
ang mosunod nga mga pamahayag:

“Ang kinaiya nga binayot [homosekswal] ug tinomboy usa ka grabe nga sala. Kon kamo
makamatikod sa inyong kaugalingon nga nanlimbasug sa pagkaibog sa samang sekso o gidani
sa pag-apil sa dili angay nga binuhatan, pangayo og tambag sa inyong mga ginikanan ug bishop.
Sila motabang kaninyo” (Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan [booklet, 2011], 36).

“Ang pagkabayot ug pagkalakin-on nga kalihokan … supak kini sa mga katuyoan sa tawhanon
nga pagkasekswal (tan-awa sa Mga Taga-Roma 1:24–32). Nagtuis kini sa mahigugmaong
pakigrelasyon ug makapugong sa mga tawo sa pagdawat og mga panalangin nga makita sa
kinabuhi sa pamilya ug sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo” (Matinud-anon sa
Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 93).

“Klaro ang doktrinal nga posisyon sa Simbahan: Ang sekswal nga kalihokan kinahanglang
mahitabo lamang tali sa lalaki ug babaye nga minyo. Hinoon, kana kinahanglan dili gayud
gamiton isip rason sa pagkadili mabination. Si Jesukristo, nga atong gisunod, tin-aw sa Iyang
panghimaraut sa sekswal nga imoralidad, apan dili gayud mapintas. Iyang tinguha kanunay ang
pagdasig sa indibidwal, dili gayud ang pagdaot niini. …

“Ang Simbahan nag-ila sa kalainan tali sa sama nga sekso nga pagkaibog ug kinaiya. Samtang
ang pagmintinar niana nga mga pagbati ug mga kahilig ngadto sa sama nga sekso dili mismo
makasasala, ang pag-apil sa homosekswal nga kinaiya nasukwahi sa ‘doktrinal nga baruganan,
pinasikad sa sagrado nga kasulatan … nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye
mahinungdanon sa plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa Iyang mga
anak’ [‘First Presidency Statement on Same-Gender Marriage’]” (“Same-Sex Attraction,”
topics.lds.org).
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Nganong importante man alang kanato nga makasabut sa mga pagtulun-an sa
mga propeta ug mga apostoles sa Ginoo mahitungod sa tinomboy ug binayot nga
kinaiya? ____________________

Sa Mga Taga-Roma 2:1–3:8 si Pablo mitudlo nga ang tanang katawhan
pagahukman sumala sa ilang mga buhat ug iyang gipakita nga ang pagkadili
matarung sa mga Judeo nahitabo gumikan sa ilang pagsunod sa balaod ni Moises
sa makita nga paagi apan wala sa sulod kanila.

Basaha ang Mga Taga-Roma 3:9–12, 23, nga mangita kon kinsa ang giingon ni
Pablo nga naapektohan sa sala.

Ikonsiderar ang pagmarka diha sa bersikulo 23 kon unsay epekto sa atong mga sala
ngari kanato.

Usa ka kamatuoran nga gitudlo niini nga bersikulo mao nga makasala ang tanang
tawo nga may tulubagon ug nanginahanglan sa kapasayloan sa Dios. Sa
unsang paagi kini nga kamatuoran makatabang kanato nga mas makasabut
nganong nagkinahanglan kita ni Jesukristo? ____________________

Samtang magpadayon ka sa pagtuon sa Mga Taga-Roma 3, pangita og mga
kamatuoran nga gitudlo ni Pablo nga nagtanyag kanato og paglaum gikan sa atong
makasasala nga kahimtang.

Mga Taga-Roma 3:24–31
Ang tanang katawhan mahimong mahatagan og kaangayan [pagamatarungon]
pinaagi sa matinud-anon nga pagdawat sa Pag-ula ni Kristo
Human magpasabot nga tanan kita makabuhat og sala ug sa ingon mobarug nga
ipanghimaraut atubangan sa Dios tungod kay Siya dili modawat og sala, diha sa
Mga Taga-Roma 3:24–31 si Apostol Pablo mitudlo kon sa unsang paagi kana nga
kahimtang mabuntog pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa Pag-ula ni Jesukristo.
Aron makasabut niini nga mga bersikulo, kinahanglan nimong masabtan ang
kahulugan sa mosunod nga mga pulong: nahatagan og kaangayan nagpasabut nga
napasaylo gikan sa silot alang sa sala ug gideklarar nga walay sala, grasya mao ang
diosnon nga panabang o kalig-on nga gihatag pinaagi sa kalooy ug gugma sa Dios,
ug halad pasig-uli nagpasabut sa pag-ula.

Basaha ang Mga Taga-Roma 3:24–26, nga ipuli ang mga kahulugan nga gihatag sa
ibabaw. Mahimo nimong markahan sa Mga Taga-Roma 3:24 kon sa unsang paagi
kita nahatagan og kaangayan, o gideklarar nga takus nga maanaa sa presensya
sa Dios.

Ang Joseph Smith Translation sa Mga Taga-Roma 3:24 nag-usab sa mga pulong
nga ingon nga gasa ngadto sa lamang (tan-awa sa Joseph Smith Translation, Romans
3:24 ). Bisan tuod ang atong maayong mga buhat makatabang sa pagpakita sa
atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, kita dili makaangkon o mahimong
angay sa kaluwasan pinaagi niadto nga mga buhat tungod kay, sama sa gitudlo ni
Pablo sa Mga Taga-Roma 3:23, kitang tanan nakasala ug, busa, nakabsan sa
kaluwasan. Pinaagi lamang sa grasya sa Dios—Iyang balaanon nga kalig-on ug
makaabag nga gahum—nga kita maluwas.
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Timan-i sa Mga Taga-Roma 3:25–26 nga kadtong mituo ug adunay hugot nga
pagtuo kang Jesukristo mahatagan og kaangayan pinaagi sa grasya sa Dios.
Hinumdumi nga ang mga pulong nga tinuohan ug hugot nga pagtuo nagpasabut sa
tibuok kasingkasing nga pagdawat kang Jesukristo nga mogiya sa tawo nga
mahimong miyembro sa Iyang Simbahan uban sa kaandam sa pagsunod sa Iyang
mga sugo ug magmasulundon sa mga ordinansa sa ebanghelyo. Gikan niini nga
mga bersikulo atong makat-unan ang mosunod nga baruganan: Pinaagi sa
matinud-anong pagdawat sa Pag-ula ni Jesukristo, ang tanang katawhan
mahatagan og kaangayan ug makadawat og kaluwasan.

Pamalandongi ang imong panginahanglan og Manluluwas, si Jesukristo, aron
makadawat og kaluwasan. Pagsulat og pipila ka mga paagi nga imong mapakita
ang matinud-anon nga pagdawat sa Pag-ula sa Manluluwas:
____________________

Ikonsiderar ang pagpakigbahin sa imong mga pagbati ug mga pagpamatuod
kabahin ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula ngadto sa usa ka tawo nga tingali
makabenipisyo kon makadungog kabahin sa Manluluwas.

Sa Mga Taga-Roma 3:27–31 si Pablo mihatag og gibug-aton pag-usab nga ang mga
Judeo ug mga Hentil mahatagan og kaangayan pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo. Pinaagi sa pagduol ngadto kang Jesukristo diha sa hugot nga pagtuo,
sila nagtuman, o “gipabarug … ang kasugoan” ni Moises (Mga Taga-Roma 3:31),
nga nagpunting ngadto kang Kristo.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Taga-Roma 1–3 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 20: DAY 4

Mga Taga-Roma 4–7
Pasiuna
Si Pablo mipasabut kon sa unsang paagi si Abraham gihatagan og kaangayan
pinaagi sa grasya. Dayon siya mihulagway sa mga panalangin nga moabut
niadtong nahatagan og kaangayan ug mitudlo nga ang bunyag nagsimbolo sa
pagkahimong patay ngadto sa sala ug pagkabuhi diha ni Kristo.

Mga Taga-Roma 4–5
Si Pablo nagpasabut kon sa unsang paagi si Abraham nahatagan og kaangayan
pinaagi sa grasya
Hunahunaa nga ikaw mamatay na sa kauhaw sa usa ka desiyerto ug nga adunay
usa ka botelya nga tubig sa ibabaw sa duol nga bungtod. Asa niini nga mga opsyon
ang moluwas kanimo?

A. Ang imong pagtuo nga ang tubig makaluwas nimo.

B. Ang imong paningkamot sa pagkuha sa tubig ug moinom niini.

C. Ang tubig.

Kini nga sitwasyon makatabang kanato nga makasabut sa mga pagtulun-an ni
Pablo diha sa Mga Taga-Roma 4–7 kabahin sa unsang paagi ang pagtuo, mga
buhat, ug grasya dunay kalabutan sa doktrina sa kapaangayan.

Atong nakat-unan sa Mga Taga-Roma 1–3 nga ang mahatagan og kaangayan
nagpasabut nga napasaylo gikan sa silot sa sala ug gihimong matarung pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo (tan-awa sa D&P 76:69).

Pipila sa mga Santos nga Judeo sa Roma gihatagan og sobrang gibug-aton ang
kaimportante sa ilang kaugalingong mga paningkamot ug sa balaod ni Moises aron
mahatagan og kaangayan. Sa unsang paagi kaha nga ang pipila ka mga tawo karon
adunay susama nga sayop nga pagsabut sa kapaangayan?

Asa sa tulo ka mga opsyon diha sa sitwasyon ang mahimong nagrepresentar sa
ideya nga kita mahimong maluwas pinaagi sa atong mga buhat? ____

Si Pablo naningkamot aron makorihian kining sayop nga pagsabut pinaagi sa
pagpahinumdom sa mga Judeo kabahin sa karaan nga patriyarka nga si Abraham,
kinsa nakita sa kadaghanan sa mga Judeo nga nahatagan og kaangayan.
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Ang Joseph Smith Translation sa Mga Taga-Roma 4:2–5 nagklaro nganong si
Abraham gihatagan og kaangayan ug nahukman nga matarung: “Kay kon si
Abraham nahimo pang matarung [nahatagan og kaangayan] tungod sa iyang mga
binuhatan, siya magpasigarbo sa iyang kaugalingon; apan dili sa Dios. Kay unsa
may ginaingon sa kasulatan? Si Abraham mituo sa Dios, ug kadto giisip kaniya nga
maoy pagkamatarung. Karon ngadto kaniya nga nahimong matarung [nahatagan
og kaangayan] tungod sa binuhatan, ang isuhol giisip, dili usa ka hatag, kondili usa
ka bayad. Apan ngadto kaniya nga wala magtinguha nga mahatagan og kaangayan
pinaagi sa binuhatan, apan mituo kaniya nga dili mohatag og kaangayan sa dili
diosnon, ang iyang pagtuo pagaisipon nga maoy pagkamatarung niya.”

Unsa man ang wala kahatagi og kaangayan ni Abraham? ____________________

Hinumdumi nga si Pablo mitudlo nga “nakasala man ang tanan, ug nakabsan sa
himaya sa Dios” (Mga Taga-Roma 3:23). Bisan kon sa katapusan hingpit kita nga
nagtuman sa mga sugo, ang atong nangagi nga mga sala ug kalapasan maghimo
gihapon kanato nga dili angay nga kahatagan og kaangayan pinaagi sa balaod sa
buhat. Sa laing pagkasulti, aron mahatagan og kaangayan pinaagi sa balaod kita
kinahanglan nga wala gayud makasala o bisan inosenting nakalapas sa balaod
sa Dios.

Sa Mga Taga-Roma 4:6–15 atong makat-unan nga ang kaliwatan ug ang pagsunod
sa balaod ni Moises walay gahum sa paglimpyo gikan sa sala.

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith nga anaa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
nga mangita og mas kompleto nga pagpasabut kon sa unsang paagi kita
mahatagan og kaangayan.

Usa ka doktrina nga atong makat-unan gikan sa Mga Taga-Roma 4:16 mao nga
kita mahatagan og kaangayan pinaagi sa hugot nga pagtuo ug mga binuhatan
pinaagi sa grasya. (Mahimo usab nimong isulat kini nga doktrina sa imong mga
kasulatan tupad sa Mga Taga-Roma 4:16.)

Hinumdumi nga ang grasya nagpasabut sa mga panalangin, kalooy, tabang, ug
kalig-on nga maanaa kanato tungod sa Pag-ula ni Jesukristo. I-refer ngadto sa
sitwasyon sa sinugdanan sa leksyon. Asa sa tulo ka mga opsyon ang mahimong
magrepresentar sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa grasya sa Dios? ____

Asa nga opsyon ang mahimong magrepresentar sa atong hugot nga pagtuo diha
Kaniya? ____

Kon anaa ka niana nga sitwasyon, maluwas ka ba pinaagi sa imong pagtuo ug mga
paningkamot kon walay tubig sa ibabaw sa bungtod? Sa unsang paagi ang tubig
niining sitwasyona sama sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa grasya sa Dios?

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan mitudlo:

“Ang kaluwasan dili makuha pinaagi sa pagkamasulundon; kini gipalit pinaagi sa
dugo sa Anak sa Dios [tan-awa sa Mga Buhat 20:28]. …

“Ang grasya usa ka gasa sa Dios, ug ang atong tinguha nga magmasulundon sa
matag sugo sa Dios mao ang paghatag sa atong mortal nga kamot sa pagdawat
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niining sagradong gasa gikan sa atong Langitnong Amahan” (“Ang Gasa sa Grasya,” Ensign o
Liahona, Mayo 2015, 109–10).

Bantayi nga samtang ang sitwasyon nga nanginahanglan og tubig diha sa desyerto
nagtabang kanato nga makasabut kon sa unsang paagi ang hugot nga pagtuo, mga
buhat, ug grasya nakatampo aron kahatagan og kaangayan, wala kini
maghulagway sa tanang paagi nga atong madawat ang grasya sa Manluluwas. Si
Jesukristo wala lamang maghatag og makaluwas sa kinabuhi nga tubig nga
nagrepresentar sa grasya sa Dios, nga naghatag og kaangayan kanato ug naglimpyo
kanato gikan sa sala; Siya usab nagtugot kanato nga makabaton og hugot nga
pagtuo ug kalig-on nga atong gikinahanglan aron sa pagkuha sa tubig, o
pag-access sa grasya sa Dios. Kita mapanalanginan niini nga grasya sa wala pa,
atol, ug human kita mogamit og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug mohimo
og maayong mga binuhatan.

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo:
“Ang gahum sa Pag-ula naghimo sa paghinulsol nga posible ug mosanta sa
kawalay paglaum gumikan sa sala; kini naglig-on usab kanato sa pagtan-aw,
pagbuhat, ug paghimong mamaayo sa mga paagi nga dili gayud nato mailhan o
matuman sa atong limitadong tawhanong kapasidad” (“Busa Sila Mihupay sa
Ilang mga Kahadlok,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 47).

Sa unsang paagi ang Pag-ula ug grasya sa Dios makatabang kanato nga mogamit
og hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug mohimo og maayong mga buhat?
____________________

Ang pipila ka mga buhat nga angay natong buhaton aron sa pagpakita sa atong
hugot nga pagtuo diha kang Kristo ug mahatagan og kaangayan pinaagi sa grasya
sa Dios naglakip sa paghinulsol sa atong mga sala, pagsunod sa mga sugo, ug
pagdawat sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo (tan-awa sa Moroni
10:32–33).

1. Hunahunaa nga duha sa imong mga higala naglalis mahitungod
kon unsaon nato nga “maluwas.” Usa ka higala miingon nga ang

ato lamang buhaton aron maluwas mao ang pagpahayag sa atong pagtuo kang
Jesukristo. Ang laing higala mi-insister nga ang atong pagkamasulundon sa
mga sugo mao ang magluwas kanato. Sa imong scripture study journal, isulat
kon unsaon nimo pagpasabut ang relasyon sa hugot nga pagtuo, mga buhat, ug
grasya ngadto sa imong mga higala.

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Roma 5, si Pablo mitudlo sa kalinaw nga
moabut niadtong kinsa mo-access sa grasya sa Dios pinaagi sa hugot nga pagtuo
diha ni Jesukristo (tan-awa sa mga bersikulo 1–2). Dugang siyang mipasabut nga
ang grasya nga maanaa kanato tungod sa Pag-ula ni Kristo sobra pa sa
gikinahanglan sa pagbuntog sa mga epekto sa Pagkapukan.
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Mga Taga-Roma 6–7
Si Pablo nagtudlo unsaon nga mahimong gawasnon gikan sa sala ug makadawat og
kinabuhing dayon
Hunahunaa nga ang imong higala nagplano nga moserbisyo unya og misyon apan
naghimo karon og mga pagpili nga nagsupak sa mga sumbanan sa Ginoo. Sa
dihang mipadayag ka og kabalaka sa kinaiya sa imong higala, siya miingon, “Dili ra
na problema. Tungod sa Pag-ula, makahinulsol ra ko sa dili pa ko molarga sa akong
misyon.”

Pamalandongi kon unsaon nimo sa pagtubag ang imong higala. Samtang magtuon
ka sa Mga Taga-Roma 6, pangitaa kon nganong ang iyang kinaiya nagpadayag og
sayop kaayo nga pagsabut sa doktrina sa grasya.

Basaha ang Mga Taga-Roma 6:1–6, 11–12, nga mangita kon sa unsang paagi ang
mga pagtulun-an ni Pablo mokorihir sa hunahuna sa imong higala.

Sa imong kaugalingong mga pulong, ipasabut kon sa unsang paagi ang mga
pagtulun-an ni Pablo niini nga mga bersikulo makatabang sa imong higala:
____________________

Unsa kaha ang gipasabut nga “namatay na ngadto sa sala” (Mga Taga-Roma 6:2)
ug “pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon” (Mga
Taga-Roma 6:4)?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod mahimong magsimbolo sa atong
kamatayon sa sala ug sa kabag-o sa espirituhanong kinabuhi.

Ang bag-ong espirituhanong kinabuhi nga atong gisugdan sa dihang kita
gibunyagan naglakip sa pagdawat sa kapasayloan sa atong mga sala ug pagpasalig
nga mosunod sa mga sugo sa Dios. Kadtong milapas sa ilang pakigsaad sa bunyag
pinaagi sa tinuyo nga pagpakasala uban sa tuyo nga maghinulsol unya
nagbugal-bugal sa Pag-ula sa Manluluwas ug nagbutang sa ilang mga kaugalingon
sa espirituhanong kapeligro.

Kinsa ang mobayad sa suhol sa usa ka trabahador? Nganong ang agalon dili man
mobayad sa suhol sa empleyado sa ubang tawo?

Basaha ang Mga Taga-Roma 6:13, ug ilha ang duha ka “mga agalon” o mga amo
nga mahimong sundon ug serbisyohan sa usa ka tawo. Niini nga bersikulo ang
pulong nga itugyan nagpasabut nga ihalad o ihatag ang imong kaugalingon, ug ang
mga bahin nagpasabut sa mga parte sa lawas ug hunahuna.

Basaha ang Mga Taga-Roma 6:14–23, nga mangita sa “suhol” (Mga Taga-Roma
6:23), o mga sangputanan, sa sala ug sa gasa sa Dios. Ilista ang unsay imong
nakit-an sa mosunod nga tsart.

Suhol sa sala Mga gasa sa Dios
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Ang kamatayon isip usa ka suhol sa sala nagpasabut sa “pagkahimulag gikan sa
Dios ug sa Iyang mga impluwensya” ug nagpasabut nga “pagkamatay ingon sa
mga butang nga may kalabutan ngadto sa pagkamatarung” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Kamatayon, Espirituhanon nga,” scriptures.lds.org).

Gikan sa Mga Taga-Roma 6:16 atong makat-unan nga kon motugyan kita ngadto
sa sala, niana kita mahimong mga ulipon sa sala. Ikonsiderar ang pagsulat niini
nga baruganan tupad sa Mga Taga-Roma 6:16 sa imong mga kasulatan.

2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture
journal: Sa unsang paagi ang pagtugyan ngadto sa usa ka sala

naghimo kanato nga ulipon niana nga sala?

Pamalandonga ang mga higayon sa dihang ang pagtugyan sa usa ka tawo ngadto
sa sala miresulta sa pagkawala sa kagawasan.

Tan-awa ang lista nga imong gisulat ubos sa “Mga gasa sa Dios” diha sa nag-una
nga tsart. Unsa man ang mga benepisyo sa pagserbisyo sa pagkamatarung kay
sa sala?

3. Isulat ang mosunod nga baruganan diha sa imong scripture study
journal: Kon atong itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto

sa Dios, mamahimo kitang gawasnon gikan sa sala ug modawat sa gasa sa
kinabuhing dayon. Dayon tubaga ang mosunod nga mga pangutana:

a. Sa unsang mga paagi nga atong matugyan ang atong kaugalingon ngadto
sa Dios?

b. Sa unsang mga paagi nga nakasinati ka og kagawasan gikan sa sala pinaagi
sa pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Dios?

4. Sa imong scripture study journal, pagsulat og usa ka tumong kon
unsaon nimo nga mas matugyan ang imong kaugalingon ngadto sa

Dios aron madawat nimo ang Iyang grasya sa imong kinabuhi.

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Roma 7, si Pablo migamit sa pasumbingay sa
kaminyoon aron sa pagtudlo nga ang mga miyembro sa Simbahan gihimong
gawasnon gikan sa balaod ni Moises ug gihiusa ngadto kang Kristo. Misulat usab
siya kabahin sa panlimbasog tali sa “lawas” (Mga Taga-Roma 7:18), o pisikal nga
gana, ug sa “kinasuloran sa … pagkatawo” (Mga Taga-Roma 7:22), o
pagka-espirituhanon.

Ang Hubad ni Joseph Smith sa Mga Taga-Roma 7:24–25 naghatag og dugang
panabut sa gamhanang pagpamatuod ni Pablo samtang siya nagsaksi nga ang
unod mahimo nga mabuntog:

“Ug kon Ako dili makabuntog sa sala nga ania kanako, apan sa unod moalagad sa
balaod sa sala; O dautan nga tawo nga ako! kinsa ang moluwas kanako gikan sa
lawas niini nga kamatayon?

“Ako nagpasalamat sa Dios pinaagi ni Jesukristo nga atong Ginoo, sa ingon, aron
uban sa hunahuna ako sa akong kaugalingon moalagad sa balaod sa Dios” (Hubad
ni Joseph Smith, Mga Taga-Roma 7:26–27 [sa Giya ngadto sa mga Kasulatan]).

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:
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Akong natun-an ang Mga Taga-Roma 4–7 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 21: DAY 1

Mga Taga-Roma 8–11
Pasiuna
Si Apostol Pablo mitudlo kabahin sa mga panalangin nga magagikan sa pagkatawo
pag-usab sa espirituhanong paagi ug sa pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa
Langitnong Amahan. Siya mitudlo kabahin sa pagsalikway sa Israel sa pakigsaad sa
Dios nga gihimo uban kang Abraham ug sa iyang kaliwatan. Si Pablo mitudlo nga
ang pinili nga katawhan sa Dios mas mailhan pinaagi sa ilang pagkamatinud-anon
sa pakigsaad kay sa pinaagi sa kaliwatan, ug siya mitudlo kabahin sa pagdala sa
ebanghelyo ngadto sa mga Hentil.

Mga Sukaranan sa Pagkat-on sa Ebanghelyo
Samtang magtuon ka sa mga kasulatan sa pasunod nga paagi, imong matipon ang daghan sa
mga sukaranan sa pagkat-on sa ebanghelyo, sama sa pagsabut sa kinatibuk-ang kahulugan ug
unod sa mga kasulatan; pag-ila, pagsabut, ug pagbati sa kamatuoran ug kaimportante sa mga
doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo; ug sa paggamit sa mga doktrina ug mga baruganan.
Kini nga mga sukaranan nag-establisar og sumbanan nga imong masunod aron masilsil ang
ebanghelyo diha sa imong hunahuna ug kasingkasing.

Mga Taga-Roma 8
Si Pablo naghulagway sa mga panalangin sa pagkatawo pag-usab sa
espirituhanong paagi
Nakaila ka ba og usa ka tawo nga nakapanunod og butang nga bililhon o
importante gikan sa laing tawo? Sama pananglit, usahay ang usa ka ginikanan o
apohan mohatag og butang nga bililhon ngadto sa ilang mga anak o mga apo.

Kon makapanunod ka og kabtangan ni bisan kinsa, kang kinsang kabtangan ang
imong pilion, ug nganong gustohon mo man kini? ____________________

Hunahunaa ang mga panalangin nga imong madawat kon makapanunod ka sa
tanan nga gipanag-iya sa atong Langitnong Amahan. Samtang magtuon ka sa Mga
Taga-Roma 8:1–18, pangitaa kon unsay kinahanglan natong buhaton aron
mahimong manununod sa tanan nga anaa sa atong Langitnong Amahan.

Basaha ang Mga Taga-Roma 8:1, 5–7, 13, nga mangita alang sa unsay gitudlo ni
Apostol Pablo kabahin sa paglakaw nga “uyon sa unod”, o pagtugyan ngadto sa
natural nga kalagmitan sa pagpakasala, ug mahitungod sa pagsunod “uyon sa
Espiritu.”

Niini nga mga bersikulo si Pablo mitudlo mahitungod sa duha ka magkaatbang nga
mga kinaiya: ang “panghunahuna uyon sa unod” ug ang “panghunahuna alang sa
Espiritu” (Mga Taga-Roma 8:6). Ang panghunahuna uyon sa unod mao ang
kahingawa sa pisikal nga mga kalingawan, kahinam, ug kahigal sa pisikal nga
lawas. Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa panghunahuna alang sa espiritu
? ____________________

484



Ang mga pulong nga “patyon ang mga binuhatan sa lawas” (Mga Taga-Roma 8:13)
nagpasabut sa pagbuntog o pagtangtang gikan sa kaugalingon sa mga kahuyang,
mga tintasyon, ug mga sala nga may kalabutan sa atong mortal nga mga lawas
(tan-awa sa Mosiah 3:19). Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga kon
sundon nato ang impluwensya sa Espiritu, atong mabuntog ang kalagmitan
sa pagpakasala.

Basaha ang Mga Taga-Roma 8:14–17, nga mangita kon unsay tawag ni Pablo
niadtong nagsunod sa Espiritu. Ang mga pulong nga mga anak diha sa bersikulo 14
nagpasabut sa mga bata ug naglakip sa mga babaye (tan-awa sa D&P 25: 1).

Ang mga kasulatan naghisgut kanato isip “mga anak sa Dios” (Mga Taga-Roma
8:16) sa sobra sa usa ka pagsabut. Una, ang matag tawo tinuod nga hinigugmang
espiritu nga anak sa Langitnong Amahan. Ikaduha, kita natawo pag-usab isip mga
anak sa Dios pinaagi sa usa ka relasyon sa pagpakigsaad uban ni Jesukristo kon kita
maghinulsol, mabunyagan, ug modawat sa Espiritu Santo.

Ang pagsagop komon sa kalibutang Romano, ug mahimong usa kadto ka pamilyar
nga konsepto sa magbabasa ni Pablo. Ang tawo nga legal nga mosagop og usa ka
tawo mihatag niana nga tawo sa tanang mga katungod ug prebilehiyo nga anaa sa
usa ka tinuod nga anak. Busa, kon kita makadawat sa “Espiritu sa pagkainanak”
(Mga Taga-Roma 8:15) pinaagi sa pagsulod sa pakigsaad sa ebanghelyo, kita
mahimong mga anak sa Dios ug “isigkamanununod uban kang Kristo” (Mga
Taga-Roma 8:17).

Diha sa Basahon ni Mormon, si Haring Benjamin mitudlo usab kon sa unsang
paagi kita mahimong “mga anak ni Kristo” (tan-awa sa Mosiah 5:5–10).

Si Presidente Joseph Fielding Smith mitudlo nga si Jesukristo “mahimo natong
Amahan … tungod kay siya naghatag kanato og kinabuhi, kinabuhing dayon,
pinaagi sa pag-ula nga iyang gibuhat alang kanato.” Siya mipasabut, “Kita
nahimong mga anak, mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye ni Jesukristo,
pinaagi sa atong mga pakigsaad sa pagkamasulundon ngadto kaniya” (Doctrines
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:29).

Basaha ang Mga Taga-Roma 8:17 pag-usab. Ang usa ka isigkamanununod mao ang
usa ka tawo kinsa makadawat og parehas nga kabilin sa ubang mga manununod.

Kon kita mga anak nang daan sa Dios nga Amahan, nganong dili man kita
diha-diha dayon makadawat og kapareha nga kabilin ni Jesukristo? Nganong
gikinahanglan man nga mahimong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye
ni Jesukristo?

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut:
“Kitang tanan mga manununod sa atong langitnong mga ginikanan. ‘Kita mga
anak sa Dios,’ mitudlo si Apostol Pablo, ‘ug nga kon kita mga anak, nan, mga
manununod diay kita, mga manununod sa Dios ug mga isigkamanununod uban
kang Kristo’ (Mga Taga-Roma 8:16–17). Nagpasabut kini, sama sa gisulti kanato
diha sa Bag-ong Tugon, nga kita mga ‘manununod … sa kinabuhing dayon’ (Tito
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3:7) ug kon kita moduol ngadto sa Amahan, kita ‘makapanag-iya niining maong panulundon’
(Pinadayag 21:7)—tanan nga anaa Kaniya— konsepto nga lisud masabtan sa atong mortal nga
hunahuna. Apan kita makasabut bisan gamay nga ang pagkab-ot niining kapalaran sa
kahangturan posible lamang kon kita mosunod sa atong Manluluwas, si Jesukristo, kinsa
nagtudlo nga ‘walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako’ (Juan
14:6)” (“Mga Sumusunod ni Kristo,” Ensign, Mayo 2013, 98-99).

Base sa atong kaugalingong katakus, kita walay madawat bisan unsa tungod kay
kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios (tan-awa sa Mga Taga-Roma
3:23). Hinoon, kon kita gisagop ni Jesukristo, ang atong mga kasaypanan
mabuntog pinaagi sa Iyang hingpit nga kinabuhi ug Pag-ula. Busa, pinaagi sa atong
mga pakigsaad ug pagkamasulundon kang Jesukristo, kita mamahimo nga
isigkamanununod ug kita “moantus … uban [ni Jesukristo]” (Mga Taga-Roma
8:17). Wala kini magpasabut nga kita mag-antus sa unsay giantus sa Manluluwas
isip kabahin sa Iyang maulaong sakripisyo. Hinoon, kita mag-antus uban Kaniya
pinaagi sa pagsunod Kaniya ug sa pagsakripisyo sa kalibutanong mga butang,
pagsunod sa mga sugo, ug matinud-anong paglahutay sa oposisyon.

Gikan sa Mga Taga-Roma 8:14–18 atong makat-unan nga kon kita matinud-anon
nga mga anak sa pakigsaad sa Dios, kita mamahimo nga isigkamanununod
uban ni Jesukristo sa tanan nga anaa sa Langitnong Amahan.

1. Pagdrowing og tsart nga dunay tulo ka kolum sa imong scripture
study journal, sulati ang usa ka kolum og Mga Kinahanglanon, ang

kolum sa tunga og Oposisyon, ug ang ikatulo nga kolum og Kabilin. Dayon
buhata ang mosunod:

a. Sa “Mga Kinahanglanon” nga kolum, paglista og upat o lima ka piho nga
mga sugo o mga sumbanan nga kinahanglan natong sundon aron
makonsiderar nga matinud-anong mga anak sa pakigsaad sa Dios.

b. Sa “Oposisyon” nga kolum, paglista og pipila ka mga ehemplo sa oposisyon
nga tingali atong masinati samtang maningkamot kita sa pagpakabuhi nga
matinud-anong mga anak sa pakigsaad sa Dios.

c. Sa “Kabilin” nga kolum, paglista og pipila ka mga panalangin nga atong
mapanunod gikan sa Langitnong Amahan kon kita maningkamot nga
magpakabuhi isip Iyang matinud-anong mga anak sa pakigsaad.

Magtan-aw sa unsay imong gilista diha sa imong scripture study journal, itandi ang
mga panalangin sa pagkahimong isigka-manununod uban ni Kristo ngadto sa mga
kinahanglanon nga kinahanglan nimong kab-uton ug sa oposisyon nga mahimo
nimong masinati. Unsay imong isulti sa usa ka tawo nga mangutana kon may
pulos ba ang pagkamatinud-anon sa mga sugo sa Ginoo?

Basaha ang Mga Taga-Roma 8:18, nga mangita kon unsay gisulti ni Pablo
mahitungod kon sa unsang paagi ang atong sakripisyo ikatandi sa unsay atong
madawat gikan sa Langitnong Amahan isip usa ka kabilin.

Ang Mga Taga-Roma 8:19–30 nagrekord nga si Pablo mitudlo nga ang Espiritu
motabang kanato sa atong mga kahuyang ug nga si Jesukristo gitawag didto sa
premortal nga kinabuhi aron mahimong Manluluwas sa mga anak sa Dios. (Sa
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Mga Taga-Roma 8:29–30 ang mga pulong nga gikabut-an nang daan nagpasabut
nga giorden nang daan, o gitawag. Daghan pa ka og matun-an sa mga
pagtulun-an ni Apostol Pablo kabahin sa giorden nang daan diha sa Mga
Taga-Efeso.)

Basaha ang Mga Taga-Roma 8:28, 31–39, nga mangita og mga kamatuoran nga
gitudlo ni Pablo mahitungod sa gugma sa Dios kalabut sa oposisyon, mga hagit, ug
mga kalisdanan sa pagkamortal. Mahimo nimong markahan ang mga pulong nga
makahuluganon alang kanimo.

Ang Joseph Smith Translation sa Mga Taga-Roma 8:31 mabasa, “Kon ang Dios
dapig kanato, kinsay makabuntog [makapildi] kanato?” (Joseph Smith Translation,
Romans 8:31 [in Romans 8:31, footnote a]).

Pipila sa mga kamatuoran nga atong mailhan dinhi niini nga mga bersikulo
naglakip sa mosunod: Kon kita nahigugma sa Dios, niana ang tanang mga
butang maghiusa sa paglihok alang sa atong kaayohan. Pinaagi kang
Jesukristo kita makabuntog sa tanang mga hagit ug kalisdanan sa
pagkamortal. Walay makapabulag kanato gikan sa gugma sa Dios, nga
gipakita diha sa Pag-ula ni Jesukristo.

2. Kompletuha ang usa o sobra pa sa mosunod nga mga kalihokan
diha sa imong scripture study journal:

a. Paghunahuna mahitungod sa mga hagit ug mga kalisdanan nga imong
nasinati, ug dayon pagsulat og duha ka mga pamahayag gikan sa Mga
Taga-Roma 8:28, 31–39 nga nakakuha sa imong pagtagad ug ipasabut
kon ngano.

b. Ihulagway kon sa unsang paagi nakasinati ka sa gugma sa Dios panahon sa
imong mga hagit.

c. Pagsulat og pipila ka mga pamaagi nga makapakita ka sa imong gugma
alang sa Dios. Paghimo og tumong sa pagbuhat sa unsay imong gisulat, ug
salig nga ang tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa imong
kaayohan.

Mga Taga-Roma 9–11
Si Pablo nagtudlo mahitungod sa pagsalikway sa Israel sa pakigsaad sa Dios ug
mahitungod sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa mga Hentil
Sumala sa narekord diha sa Mga Taga-Roma 9–11, si Apostol Pablo migamit sa mga
termino nga Israel ug mga Israelite imbis mga Judeo. Sa kapanahunan sa Daang
Tugon, ang Dios mipili sa mga kaliwat ni Jacob, o Israel, nga mahimong kabahin sa
Iyang pakigsaad uban kang Abraham (tan-awa sa Mga Taga-Roma 9:4–5). Kini nga
pakigsaad naglakip sa mga panalangin sama sa yuta, awtoridad sa priesthood, ug
responsibilidad sa pagpanalangin sa katawhan sa tibuok kalibutan pinaagi sa
ebanghelyo, nga naghimong posible sa kinabuhing dayon.

Basaha ang Mga Taga-Roma 9:6, 8, nga mangita alang sa unsay gitudlo ni Pablo
kabahin sa mga sakop sa balay ni Israel.

Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut ni Pablo sa “dili ang tanang misanay gikan
kang Israel nasakop sa Israel” (Mga Taga-Roma 9:6)?
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Pipila sa mga Judeo wala makasabut nga dili tanang mga tawo nga natawo sa balay
ni Israel takus nga mahimong kabahin sa pakigsaad sa Dios sa Israel. Sila sayop
nga misalig nga ang ilang kaliwatan diha-diha dayon mihatag kanila sa mga
panalangin sa pakigsaad.

Basaha ang Mga Taga-Roma 10:8–13, nga mangita kon unsaon ni bisan kinsa,
Israelite o dili Israelite, nga mahimong kabahin sa mga tawo sa pakigsaad sa Dios.

Niini nga mga bersikulo, ang Gresyanhon [Griyego] nga pulong nga gihubad isip
magasugid nagpasabut og usa ka dayag nga pag-angkon sa pagdawat, o pakigsaad,
ug ang Gresyanhon nga pulong nga gihubad isip magatuo nagpasabut og usa ka
masaligon nga pasalig. Kining dakong pagsalig sa Manluluwas mogiya sa
katawhan sa dayag nga pag-angkon sa ilang pagdawat Kaniya sa mga paagi nga
Iyang gitudlo. Kini nga mga paagi naglakip sa pagsunod sa mga sugo sa Dios,
paghinulsol, ug pagdawat sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo, nga
naglakip sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo.

Sumala sa mga pagtulun-an ni Pablo, kon kita modawat ug mosunod ni
Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo, kita makadawat sa mga panalangin sa
pakigsaad sa Dios ug maluwas.

3. Pipila ka mga tawo migamit sa Mga Taga-Roma 10:9, 13 sa
pag-angkon nga ang ato lamang buhaton aron maluwas mao ang

pagpahayag sa atong pagtuo kang Jesukristo. Sa imong scripture study journal,
pagsulat mahitungod kon sa unsang paagi ang mga kamatuoran nga gihisgutan
niini nga leksyon makatabang nimo sa pagtubag niining sayop nga
pag-angkon.

Sa nahibilin sa Mga Taga-Roma 10–11, atong mabasa nga si Pablo mitudlo nga ang
pagpaminaw sa pulong sa Dios mahinungdanon sa pagpalambo og hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo. Siya dugang mipasabut kabahin sa pagsalikway sa mga
Israelite sa ebanghelyo ni Jesukristo ug migamit og kasusama nga sugilanon sa
gisumpay nga mga sanga gikan sa ihalas nga kahoy nga oliba ngadto sa maayo nga
kahoy nga oliba aron sa pagrepresentar sa pagkasagop sa mga Hentil ngadto sa
balay ni Israel (tan-awa sa Jacob 5). Siya usab mitudlo nga ang ebanghelyo itanyag
pag-usab ngadto sa mga Judeo.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Taga-Roma 8–11 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 21: DAY 2

Mga Taga-Roma 12–16
Pasiuna
Si Apostol Paul mitudlo sa mga miyembro sa Simbahan didto sa Roma sa
pagpresentar sa ilang mga lawas isip buhi nga mga sakripisyo ngadto sa Dios ug sa
pagsunod sa mga sugo sa Dios. Siya usab mitudlo sa mga Santos unsaon paglikay
sa mga kagubot ug pagtinguha og kalinaw kon ang mga panaglalis motumaw
tungod sa personal nga mga pagpili. Sa iyang pagtapos niini nga sulat, si Pablo
mipasidaan niadtong nagtinguha sa paglimbong.

Mga Taga-Roma 12–13
Si Pablo nagtambag sa mga Santos sa pagpresentar sa ilang mga lawas isip buhi
nga mga sakripisyo ngadto sa Dios ug sa pagsunod sa mga sugo sa Dios
Timan-i ang porma sa likido diha sa
unang baso. Sa unsang paagi nga ang
porma sa likido mausab kon imo kining
ibubo gikan sa unang baso ngadto sa
ikaduhang baso? Sa unsang paagi ang
porma niini mausab kon imo kining
ibubo ngadto sa ikatulong baso?

Hunahunaa nga ang likido
nagrepresentar og usa ka tawo ug ang mga sudlanan nagrepresentar sa lain-laing
mga tinuohan ug mga binuhatan. Unsa nga mga peligro ang motumaw gikan sa
kanunay nga pagnunot sa kalibutanon nga mga tinuohan ug mga binuhatan?
____________________

Basaha ang Mga Taga-Roma 12:1-2, nga mangita kon unsa ang giawhag ni Pablo
nga buhaton sa mga miyembro sa Simbahan didto sa Roma.

Sa pagtambag sa mga miyembro sa Simbahan sa “pagtugyan sa [ilang] mga lawas
ingon nga halad [sakripisyo] nga buhi … sa Dios” (Mga Taga-Roma 12:1), si Pablo
mihimo og pagkumpara ngadto sa binuhatan sa Daang Tugon sa pagdala og mga
hayop ngadto sa altar sa templo alang sa sakripisyo. Kini nga mga hayop
gipahinungod nga mga halad ngadto sa Dios. Busa, si Pablo mitudlo nga ang mga
miyembro sa Simbahan kinahanglang mopahinungod sa ilang mga
kinabuhi—ilang pisikal nga mga lawas, mga tinguha, mga pagpili, mga lihok, mga
kabtangan, ug panahon—ngadto sa Dios. Buhaton kini pinaagi sa paghunong sa
makasasala nga mga tinguha ug sa pagsunod sa mga sugo sa Dios.

Gikan sa tambag ni Pablo sa Mga Taga-Roma 12:1–2, atong makat-unan nga ang
Dios nagpaabut kanato nga mopahinungod sa atong mga kinabuhi ngadto
Kaniya ug molikay sa pagnunot sa kalibutan. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga
kamatuoran sa imong mga kasulatan.

1. Sa tibuok nga Mga Taga-Roma 12–13, si Pablo mitudlo sa mga
miyembro sa Simbahan og daghang mga baruganan nga motabang

kanila sa pagpahinungod sa ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios ug molikay sa
pagnunot sa kalibutan. Aron sa pagsuhid sa pipila niini nga mga baruganan,
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paghimo og tsart nga dunay tulo ka kolum diha sa imong scripture study
journal. Isulat ang usa sa mosunod nga mga scripture reference sa ibabaw sa
matag kolum: Mga Taga-Roma 12:9–16; Mga Taga-Roma 12:17–21; Mga
Taga-Roma 13:8–13. Dayon kompletuha ang mosunod nga mga tahas:

a. Basaha ang matag tudling sa kasulatan, ug dayon isulat ang usa o daghan
pang mga pagtulun-an gikan sa matag tudling diha sa tukmang kolum.

b. Ihulagway kon sa unsang paagi ang pagsunod sa usa sa mga pagtulun-an
nga imong nailhan makatabang kanimo sa pagpahinungod sa imong
kinabuhi ngadto sa Dios ug molikay sa pagnunot sa kalibutan.

Basaha ang Mga Taga-Roma 13:14, nga mangita kon unsay gitambag ni Pablo nga
buhaton sa mga Santos.

Ang mga pulong nga “isul-ob ninyo ang Ginoong Jesukristo” nagpasabut nga
mahimong sama sa Manluluwas sa atong mga kinaiya ug mga lihok. Hunahunaa
kon sa unsang paagi ang mga pagtulun-an nga imo nang natun-an sa Mga
Taga-Roma 12–13 makatabang kanimo nga mahimong sama ni Jesukristo.

Ang Mga Taga-Roma 13:14 nagtabang kanato nga makasabut nga kon atong
ipahinungod ang atong kinabuhi ngadto sa Dios ug molikay sa pagnunot sa
kalibutan, kita mahimong mas sama ni Jesukristo.

2. Ang Manluluwas mao ang usa ka ehemplo sa pagpahinungod sa
kinabuhi ngadto sa Dios ug sa paglikay sa pagnunot sa kalibutan.

Paghunahuna og usa ka tawo nga imong kaila kinsa naningkamot sa pagbuhat
niini. Sa imong scripture study journal, pagsulat mahitungod sa tawo nga
imong gihunahuna ug unsay iyang gibuhat nga nagpakita og ehemplo sa
pagpahinungod ngadto sa Dios ug sa paglikay sa pagnunot sa kalibutan.
Ipasabut kon sa unsang paagi kini nga tawo nahimong mas sama sa
Manluluwas isip resulta.

Sa laing piraso nga papel, isulat ang usa ka paagi nga mas hingpit nimong
mapahinungod ang imong kinabuhi ngadto sa Dios ug molikay sa pagnunot sa
kalibutan. Ibutang kini nga papel sa usa ka dapit diin kini makatabang sa
pagpahinumdom kanimo sa imong tumong.

Mga Taga-Roma 14:1–15:3
Si Pablo nagtudlo sa mga miyembro sa Simbahan sa paglikay sa mga panagbingkil
kalabut sa personal nga mga pagpili
Maayo ra ba alang sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw nga (1) mosunod og
vegetarian nga diet? (2) mokaon og chocolate? (3) magsul-ob og shorts sa publiko?
(4) mogamit og teknolohiya sa Igpapahulay? (5) moapil sa mga pagsaulog og
holiday nga gibase sa ubang relihiyuso o kultural nga mga tradisyon?

Ang tubag sa tanan niini nga mga pangutana mao ang oo. Samtang ang pipila ka
mga gawi klarong gikinahanglan o gidili sa mga sugo gikan sa Ginoo, ang uban
gitugot depende sa pagpili o paghukom sa indibidwal nga mga miyembro. Kini nga
mga butang naglakip og mga pagpili sa mga dapit sama sa kalingawan, sininaan,
pagkaon, pagsunod sa adlaw nga Igpapahulay, ug mga patakaran sa ginikanan
alang sa mga anak. Ang Ginoo mihatag sa mga sugo ug mga sumbanan sa paggiya
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sa atong mga pagpili sa pipila niining mga butanga, sama sa pagsul-ob og short
nga tarung, apan ang pipila ka mga desisyon mag-agad sa personal nga mga
paghukom. Ang mga miyembro usahay mahimong mobase sa pipila ka mga
desisyon sa ingon nga mga butang sa inspirasyon alang sa ilang piho nga mga
sitwasyon o panginahanglan.

Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Roma 14:1–15:3, pangitaa ang mga kamatuoran
nga gitudlo ni Pablo kon unsaon nato pagdumala sa Simbahan ang mga butang
kabahin sa personal nga pagpili.

Sa Mga Taga-Roma 14:1–5 atong makat-unan nga usa ka butang sa personal nga
pagpili nga giatubang sa mga miyembro sa Simbahan sa panahon ni Pablo mao
ang diyeta sa usa ka tawo. Pipila ka mga tawo walay gidili nga pagkaon. Ang uban
dili mokaon og karne ug nangaon lamang og utanon (tan-awa sa Mga Taga-Roma
14:2). Agig dugang, pipila ka mga miyembro sa Simbahan mipili sa pagsunod sa
mga kustombre, mga binuhatan, ug mga holiday sa Judeo.

Unsa kaha nga mga problema ang mitumaw sulod sa Simbahan samtang ang mga
miyembro mihimo og lain-laing personal nga mga desisyon niining mga butanga?

Basaha ang Mga Taga-Roma 14:3, nga mangita sa tambag nga gihatag ni Pablo
ngadto sa mga miyembro sa Simbahan nga adunay managlahi nga mga pagpili.

Ngano kaha nga pipila sa mga miyembro sa Simbahan mahimong motamay, o
mobugal-bugal, ug mohukom sa uban nga mga miyembro kansang mga pagpili
lahi kay sa ilang kaugalingon?

Basaha ang Mga Taga-Roma 14:10–13, 15, 21, nga mangita kon unsay gitudlo ni
Pablo nga dili buhaton sa mga miyembro sa Simbahan kabahin sa personal nga
pagpili.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa mga instruksyon ni Pablo sa
Mga Taga-Roma 14:13 mao nga sa mga butang nga wala hisguti sa piho nga
mga sugo, kita kinahanglang maglikay sa paghukom sa mga pagpili sa uban.

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Nganong problema man kon ang mga miyembro sa

Simbahan mopakaubos o mobiay-biay sa uban nga mga miyembro sa
Simbahan kinsa maghimo og lahi nga mga pagpili bahin sa mga butang nga
walay sugo nga nagkinahanglan o nagdili og piho nga gawi?

Timan-i ang mga pulong nga “pagbutang og kapandolan o makabalda” sa Mga
Taga-Roma 14:13. Kini nagpasabut sa pag-impluwensya og tawo aron mapandol o
mabalda sa espirituhanong paagi sa ilang mga paningkamot sa pagtuo kang
Jesukristo ug pagsunod sa Iyang ebanghelyo. Timan-i usab nga ang Joseph Smith
Translation sa Mga Taga-Roma 14:15 mabasa nga, “Kay kon tungod sa imong
pagkaon nasubo ang imong igsoon, wala na ikaw magagawi diha sa gugma kon
mokaon ka. Busa ayaw tugoti ang imong kan-on nga maoy makaingon sa
pagkawagtang sa tawo kang kinsa nagpakamatay si Kristo.”

Si Pablo mitambag sa mga miyembro sa Simbahan nga magmasinabtanon sa
epekto sa ilang personal nga binuhatan ngadto sa uban ug andam nga dili
mobuhat og bisan unsa nga makaimpluwensya sa uban nga mapandol sa
espirituhanong paagi. Gikan sa mga instruksyon ni Pablo kita usab nakakat-on nga
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sa mga butang nga wala hisguti sa piho nga mga sugo, kita kinahanglan nga
magmasinabtanon kon sa unsang paagi ang atong mga pagpili makaapekto
sa uban.

Hinumdumi ang mga butang sa personal nga pagpili nga gihisgutan sa sinugdanan
niini nga seksyon sa leksyon. Pamalandungi unsay mahimo sa mga miyembro sa
Simbahan sa atong panahon sa pagsunod sa tambag ni Pablo sa mga butang nga
sama niini. Sa unsang paagi ang ingon nga mga pagpili “makaamot sa
pagdinaitay” tali sa mga miyembro sa Simbahan (tan-awa sa Mga Taga-Roma
14:19)?

Mga Taga-Roma 15:4–16:27
Si Pablo nagtapos sa iyang Sulat ngadto sa mga Taga-Roma
Sa hapit na matapos ang Sulat ni Pablo ngadto sa mga Taga-Roma, mitudlo siya og
kamatuoran kalabut sa mga kasulatan. Basaha ang Mga Taga-Roma 15:4, nga
mangita kon unsay gitudlo ni Pablo nganong gisulat ang mga kasulatan.

Base sa unsay imong gibasa, kompletuha ang mosunod nga kamatuoran: Ang mga
kasulatan gisulat aron ____________________.

4. Sa imong scripture study journal, pagsulat kabahin sa usa ka
panahon sa dihang ang pagtuon sa mga kasulatan nakahatag

kanimo og kahibalo, kahupayan, o paglaum.

Si Pablo mipakita sa unsang paagi ang mga kasulatan makatudlo kanato ug
mohatag kanato og paglaum pinaagi sa pagkutlo sa pipila ka mga kasulatan sa
Daang Tugon aron sa pagsiguro sa mga Santos nga ang misyonaryo nga buhat
taliwala sa mga Hentil pinasubay sa plano sa Dios (tan-awa sa Mga Taga-Roma
15:9–12).

Ang nahibilin sa Mga Taga-Roma 15–16 naglangkob og dugang nga pagdasig ug
tambag ngadto sa mga miyembro sa Simbahan didto sa Roma. Kini naglakip sa
pahimangno kabahin niadtong maoy hinungdan sa mga pagkabahinbahin,
nagtudlo og sayop nga mga doktrina, ug nagtinguha sa paglingla sa uban (tan-awa
sa Mga Taga-Roma 16:17–18).

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Taga-Roma 12–16 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa 1 Mga
Taga-Corinto
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang mga miyembro sa unang Simbahan nga nagpuyo didto sa Corinto
nanlimbasug sa daghang mga problema nga anaa sa kalibutan karon, sama sa
kawalay paghiusa, sayop nga mga pagtulun-an, ug imoralidad. Sa 1 Mga
Taga-Corinto atong makat-unan nga ang Apostol Pablo mitudlo niini nga mga
Santos unsaon pagpalambo og panaghiusa sa Simbahan, unsaon sa pagkat-on sa
mga butang sa Dios, ang tahas sa pisikal nga lawas isip usa ka templo alang sa
Espiritu Santo, ang matang sa espirituhanong mga gasa, ang kaimportante sa
pag-ambit sa sakrament sa takus nga paagi, ug ang katinuod sa Pagkabanhaw.
Pinaagi sa imong pagtuon sa mga pagtulun-an ni Pablo nga narekord diha sa 1
Mga Taga-Corinto, makakat-on ka sa mga doktrina ug mga baruganan nga
motabang kanimo sa pagpuyo nga matarung bisan pa sa bisan unsang
pagkadautan nga mahimo nimong masugatan.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Ang pangbukas nga bersikulo sa 1 Mga Taga-Corinto nagpasabut nga kini gipadala
ni Apostol Pablo ug sa usa ka disipulo nga ginganlan og Sostenes, nga tingali
nagserbisyo isip tigsulat ni Paul (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 1:1). Samtang ang
mga detalye sa tahas ni Sostenes wala masayri, klaro nga si Pablo mao ang tagsulat
sa unod sa epistola (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 16:21–24).

Kanus-a ug Asa Kini Gisulat?
Gihimo ni Pablo ang sulat nga nailhan nga 1 Mga Taga-Corinto sa hapit na
matapos ang iyang tulo ka tuig nga pagbisita sa Efeso (atol sa iyang ikatulong
misyon), nga posibleng natapos niadtong A.D. 55 and 56 (tan-awa sa Mga Buhat
19:10; 20:31; Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Epistola ni Pablo, Mga”).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Kini nga epistola gisulat ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa siyudad sa
Corinto. Si Pablo misangyaw sa ebanghelyo didto sa Corinto sulod sa hapit duha ka
tuig (tan-awa sa Mga Buhat 18:1–18) ug miorganisar og branch sa Simbahan didto
(tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Epistola ni Pablo, Mga,”). Sa wala
madugay, samtang si Pablo nagsangyaw didto sa Efeso panahon sa iyang ikatulong
misyonaryo nga panaw, siya nakadawat og komunikasyon gikan sa mga miyembro
sa Simbahan sa Corinto. Siya misulat og usa ka tubag ngadto sa branch (tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 5:9), apan sa walay swerte kini nga epistola nawala ug busa dili
makit-an sa atong mga kasulatan. Sa wala madugay, si Pablo nakadawat og lain
nga report gikan sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto mahitungod sa mga
problema sa simbahan didto (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 1:11), diin iyang
gitubag pinaagi sa pagsulat og laing epistola, nga nailhan isip 1 Mga Taga-Corinto.
Tungod niini, ang 1 Mga Taga-Corinto sa tinuod mao ang ikaduhang sulat ni Pablo
ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto.

493



Sa panahon ni Pablo, ang Corinto mao ang kapital sa Romano nga probinsya sa
Acaya, nga milukop sa kadaghanan sa karaang Gresya sa habagatang bahin sa
Macedonia. Isip usa ka adunahang sentro sa komersyo, ang Corinto nakadani sa
mga katawhan gikan sa tibuok Kagamhanan sa Roma, nakapahimo niining usa sa
labing nagkadaiya nga mga dakbayan sa dapit. Ang pagsimba og mga dios-dios
midominar sa relihiyuso nga kultura sa Corinto, ug daghan ang mga templo ug
alampoanan sa tibuok siyudad. Sa panahon sa pagpangalagad ni Pablo, ang mga
taga-Corinto naila sa hilabihan nga pagka-imoral. Sama pananglit, ang ritwal nga
prostitusyon gi-report nga ginabuhat diha sa templo sa Aphrodite.

Dinhi niini nga sulat, giklaro ni Pablo nga ang mga miyembro sa Simbahan kulang
sa pagkahiusa ug nga ang pipila ka mga pagano nga tinuohan ug binuhatan
misugod sa pag-impluwensya sa ilang pagsunod sa mga baruganan ug ordinansa
sa ebanghelyo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22).
Siya misulat ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto sa pagtabang kanila
sa ilang mga pangutana ug mga problema ug sa paglig-on sa mga kinabig kinsa
nanlimbasug nga dili makabalik sa ilang nangagi nga mga gituohan ug binuhatan.

Unsa Ang Pipila Ka Mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Ang Bag-ong Tugon naglangkob og dugang nga mga tambag ug mga pagtulun-an
gikan ni Pablo ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto kay sa bisan hain
nga branch sa Simbahan. Sa pagkatinuod, duha ka mga sulat ni Pablo ngadto sa
mga taga-Corinto molangkub og ikaupat nga bahin sa tanang sinulat ni Pablo.

Sama sa girekord diha sa 1 mga taga-Corinto, si Pablo mipasabut nga Si Jesukristo
mituman sa balaod ni Moses. Si Pablo mihatag og gibug-aton sa kaimportante sa
“pagbantay sa mga sugo sa Dios” (1 Mga Taga-Corinto 7:19) “ilalum sa balaod ni
Kristo” (1 Mga Taga-Corinto 9:21) aron makadawat sa panalangin sa kaluwasan
pinaagi sa ebanghelyo.

Outline
1 Mga Taga-Corinto 1–11. Si Pablo nagpasidaan batok sa mga pagkabahinbahin
sulod sa Simbahan ug mihatag og gibug-aton sa kaimportante sa panaghiusa tali sa
mga miyembro sa Simbahan. Siya mipasidaan sa mga miyembro batok sa sekswal
nga imoralidad, nagtudlo nga ang lawas usa ka templo alang sa Balaang Espiritu,
ug nag-awhag og disiplina sa kaugalingon. Siya nagtubag sa piho nga mga
pangutana kabahin sa kaminyoon ug misyonaryo nga pagserbisyo, ingon man usab
sa ordinansa sa sakrament ug kon gitugotan ba o dili ang pagkaon sa karne sa
gisakripisyo nga gitanyag ngadto sa mga dios-dios sa pagano.

1 Mga Taga-Corinto 12–14. Si Pablo nagtudlo nga kita kinahanglan nga
magtinguha sa mga gasa sa Espiritu. Siya nagpahinumdom sa mga Santos sa
Corinto sa kaimportante sa mga apostoles, mga propeta, ug mga magtutudlo ug sa
pag-amuma sa miyembro sa usag usa. Siya nagpatataw sa kaimportante sa gugma
nga putli labaw sa tanan nga espirituhanong mga gasa.

1 Mga Taga-Corinto 15–16. Si Pablo nagpamatuod nga siya nagbarug isip usa sa
daghan pang mga saksi sa nabanhaw nga Kristo. Siya nagtudlo nga ang tanan
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mabanhaw ug nga ang bunyag alang sa patay nagpamatuod sa kamatuoran sa
umaabut nga Pagkabanhaw. Siya nagpasabut nga ang nabanhaw nga mga lawas
magkalahi sa mga ang-ang sa himaya ug nga ang kadaugan ni Jesukristo batok sa
lubnganan nagtangtang sa ikot [sting] sa kamatayon. Siya nag-organisar og
koleksyon alang sa kabus nga mga Santos sa Jerusalem.

1 MGA TAGA-CORINTO
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UNIT 21: DAY 3

1 Mga Taga-Corinto 1–2.
Pasiuna
Human makat-on mahitungod sa pipila ka mga problema nga nasinati sa mga
miyembro sa Simbahan sa Corinto, si Pablo misulat ngadto kanila ug miawhag
kanila sa pagwagtang sa panagbingkil ug magkahiusa. Mipasabut usab siya nga
ang Dios nagtawag sa mga huyang ug mapaubsanon sa pagsangyaw sa Iyang
ebanghelyo ug nga ang mga butang sa Dios mahimo lamang nga masayran ug
masabtan pinaagi sa Espiritu.

1 Mga Taga-Corinto 1:1–16
Si Pablo nagsulat ngadto sa mga Santos sa Corinto ug miawhag kanila sa
pagwagtang sa panagbingkil ug magkahiusa
Paghunahuna og usa ka pamilya, usa ka sports team, ug usa ka grupo sa
mga higala.

Unsa kaha ang makamugna og
pagkabahin-bahin ug panagbingkil sa
matag usa niini nga mga grupo?
____________________

Sa unsa nga paagi ang ingon nga mga
pagkabahin-bahin ug mga
panagbingkil makaapekto sa usa ka
pamilya, team, o grupo sa mga higala?
____________________

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang
pagkabahin-bahin ug mga
panagbingkil tali sa mga miyembro
niini makaapekto sa Simbahan.

Samtang magtuon ka sa 1 Mga
Taga-Corinto 1, pangita og kamatuoran
nga gitudlo ni Pablo sa mga Santos sa
Corinto mahitungod sa mga
pagkabahin-bahin ug panagbingkil.

Pangitaa ang Corinto sa mosunod nga mapa:
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Panahon sa iyang ikaduhang misyonaryo nga panaw, si Pablo mibiyahe ngadto sa
dakbayan sa Corinto sa Gresya, diin siya misangyaw sa ebanghelyo. Daghang tawo
ang nabunyagan nianang panahona (tan-awa sa Mga Buhat 18:1–18). Sa wala
madugay, samtang nagsangyaw si Pablo didto sa Efeso, iyang nahibaloan nga
dunay mitumaw nga mga problema tali sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto
tungod kay pipila sa mga kinabig mibalik ngadto sa ilang nangagi nga mga
gituohan ug binuhatan sa pagsimba sa mga dios-dios. Si Pablo misulat ngadto sa
mga miyembro sa Simbahan sa Corinto sa paglig-on kanila ug pagpahinumdom
kanila sa ilang pasalig sa pagserbisyo sa Ginoo.

Atong mabasa diha sa 1 Mga Taga-Corinto 1:1–9 nga si Pablo misulti sa mga
Santos sa Corinto nga nagpasalamat siya sa Dios alang kanila tungod sa grasya nga
ilang nadawat pinaagi kang Jesukristo, nga mipanalangin kanila sa tanang paagi.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 1:10–11, nga mangita kon unsa ang giawhag ni
Pablo nga buhaton sa mga Santos sa Corinto.

Aron sa pag-ila og kamatuoran nga narekord niini nga mga bersikulo, gamita ang
mosunod nga mga pulong aron isulat sa mga blangko sa mosunod nga pamahayag:
magkahiusa, naglaum, panagbingkil, wagtangon.

Ang Ginoo ____________________ kanato isip mga Santos nga
____________________ ug nga ____________________ ang mga
pagkabahin-bahin ug ____________________.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa nga mga panalangin ang atong madawat isip mga miyembro sa
Simbahan kon kita maningkamot nga magkahiusa ug mawagtang ang mga
pagkabahin-bahin ug panagbingkil?
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b. Kanus-a kamo napanalanginan isip resulta sa pagkahiusa sa inyong
pamilya, klase, korum, o sa ward o branch?

c. Unsay atong mabuhat aron mawagtang ang mga pagkabahin-bahin ug
panagbingkil diha sa Simbahan?

Sumala sa 1 Mga Taga-Corinto 1:12–16, ang mga miyembro sa Simbahan sa
Corinto nabahin ngadto sa mga grupo base sa managlahi nga mga interpretasyon
sa doktrina sa Simbahan, ug ilang gisuportahan ang ilang panabut pinaagi sa
pagkutlo sa inila nga mga lider sa Simbahan.

1 Mga Taga-Corinto 1:17–31
Si Pablo nagtudlo sa mga Santos nga ang Dios nagtawag sa mga mahuyang aron sa
pagsangyaw sa Iyang ebanghelyo
Sa panahon ni Pablo, ang Gresya anaa ubos sa Romano nga pamunoan, ug daghan
nga mga Gresyanhon nagpuyo didto sa Corinto. Ang mga Gresyanhon naghatag
og dakong bili sa pilosopikanhon nga mga ideya ug sa kaalam sa kalibutan.

Ikonsiderar kon ngano nga ang usa ka tawo kinsa naghatag og dakong bili sa
kalibutanon nga mga pilosopiya tingali maglisud sa pagdawat o pagsunod sa
ebanghelyo.

Samtang magtuon ka sa 1 Mga Taga-Corinto 1:17–31, pangita og kamatuoran nga
makatabang kanimo nga makasabut sa kawalay hinungdan nga mosalig sa kaalam
sa kalibutan.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 1:17–22, nga mangita kon unsay gitudlo ni Apostol
Pablo kabahin sa kaalam sa kalibutan itandi sa kaalam sa Dios. Ang mga pulong
nga “kaalam sa mga manggialamon” (1 Mga Taga-Corinto 1:19) ug “kaalam nga
iya sa kalibutan” (1 Mga Taga-Corinto 1:20) nagpasabut sa sayop nga
pilosopikanhong mga tradisyon sa panahon. Tingali makatabang usab nga
masayran nga si Pablo migamit sa mga pulong nga “ang krus” (1 Mga Taga-Corinto
1:17–18) nga nagpasabut sa kinabuhi, misyon, ug Pag-ula ni Jesukristo.

Ngano kaha nga ang mga dili tumutuo mikonsiderar man sa mensahe sa Pag-ula ni
Jesukristo nga binuang? ____________________

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 1:25, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo
kabahin sa kaalam sa tawo kon itandi sa kaalam sa Dios. Ang Dios dili
magbinuang, ni Siya adunay mga kahuyang. Si Pablo migamit sa mga pulong nga
“ang binuang sa Dios labi pang maalam kay sa mga tawo” ug “ang kahuyang sa
Dios labi pang kusgan kay sa mga tawo” sa paghatag sa ideya nga ang tawhanong
kaalam ug gahum wala ra kon itandi sa kaalam ug gahum sa Dios.

Lingini ang kamatuoran nga labing naghulagway sa unsay gitudlo ni Pablo sa mga
taga-Corinto kabahin sa kaalam sa Dios:

• Ang kaalam sa Dios mas labaw pa kay sa kaalam sa tawo.

• Ang usa ka tawo gamhanan kon siya maalamon.

• Ang mga timailhan gikan sa langit mas labaw pa kay sa kaalam sa mga
Gresyanhon.
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2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi ang pagsabut nga ang kaalam sa Dios

labaw pa kay sa tawhanong kaalam mahimong makaapekto unsaon sa usa ka
tawo pagpangita og mga solusyon sa iyang mga problema?

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 1:26–27, nga mangita kon kinsay gipili sa Dios nga
mosangyaw sa Iyang ebanghelyo.

Pamalandongi nganong ang Dios mipili niadtong gikonsiderar sa kalibutan nga
buangon ug huyang sa pagtudlo sa Iyang ebanghelyo.

Atong makat-unan diha sa 1 Mga Taga-Corinto 1:28–31 nga si Pablo mitudlo nga si
Jesukristo mao ang hingpit nga ehemplo sa “kaalam, pagkamatarung, ug
pagkabinalaan, ug pagkatinubos” (1 Mga Taga-Corinto 1:30) ug kita kinahanglang
maghimaya, o maglipay, diha Kaniya.

1 Mga Taga-Corinto 2
Si Pablo nagpasabut kon sa unsang paagi kita makakat-on sa mga butang sa Dios
Basaha ang mosunod nga istorya ni Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles kabahin sa usa ka kasinatian nga nahitabo sa
wala pa siya gitawag nga mahimong usa ka General Authority:

“Naglingkod ako sulod sa eroplano tupad sa usa ka tawo nga miangkon nga siya
usa ka atiyesta kinsa nangusog gayud sa iyang dili pagtuo sa Dios mao nga
mipadayag ko sa akong pagpamatuod ngadto kaniya. ‘Sayop ka,’ miingon ko,
‘adunay Dios. Ako nasayud nga Siya buhi!’

“Mitubag siya, ‘Wala ka masayud. Walay usa nga nasayud niana! Dili nimo
masayran kana!’ Sa dihang dili gayud ko moundang, ang atiyesta, kinsa usa ka

abogado, nangutana sa tingali pinakalisud nga pangutana kabahin sa pagpamatuod. ‘Sige kuno,’
siya miingon sa bugal-bugalon, matamayon nga paagi, ‘ingon nimo nga nasayud ka. Sultihi kuno
ko kon giunsa nimo pagkasayud.’

“Sa dihang misulay ko sa pagtubag, bisan tuod nga duna koy mga advanced academic degree,
maglisud ko sa pagpasabut. …

“Sa dihang akong gigamit ang mga pulong nga Espiritu ug saksi, ang atiyesta mitubag, ‘Wala ko
kasabot nianang imong gipangsulti.’ Ang mga pulong nga pag-ampo, pag-ila [discernment], ug
hugot nga pagtuo puro walay kahulugan diha kaniya. ‘Tan-awa ra,’ miingon siya, ‘wala gyud ka
masayud. Kay kon nasayud ka pa, makasulti unta ka nako kon giunsa nimo pagkasayud.’

“Gibati nako, tingali, nga dili maalamon ang akong paghatag sa akong pagpamatuod ngadto
niya ug wala makahibalo unsay buhaton” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Ene. 1983, 51).

Kon ikaw ang anaa niini nga sitwasyon, unsa kahay imong masulti niining tawhana
kinsa dili motuo sa Dios?

Samtang magtuon ka sa 1 Mga Taga-Corinto 2, pangita og usa ka kamatuoran nga
makatabang kanimo nga makasabut nganong kining tawhana dili makasabut sa
mga pulong ni Presidente Packer ug nganong mahimo ka nga magmasaligon sa
imong kahibalo sa espirituhanon nga mga butang.
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Atong mabasa diha sa 1 Mga Taga-Corinto 2:1–8 nga si Pablo misulti sa mga
Santos sa Corinto nga wala siya mogamit sa kaalam sa kalibutan aron sa paghaylo
kanila sa kamatuoran sa ebanghelyo. Siya mipasabut nga siya mitudlo kanila
pinaagi sa gahum sa Espiritu aron sila adunay hugot nga pagtuo sa Dios. Si Pablo
usab misugo kanila nga ang mga dili tumutuo dili makasabut sa mga misteryo
sa Dios.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 2:9–16, nga mangita kon nganong miingon si
Pablo nga ang ubang mga tawo makahibalo ug makasabut sa “mga kinahiladman
sa Dios” (1 Mga Taga-Corinto 2:10–11), samtang ang uban dili.

Tinguhaa ang Espiritu Santo
Kon ang Espiritu Santo makakumpirmar sa kamatuoran ug kaimportante sa mga doktrina ug
mga baruganan sa ebanghelyo nga imong nakat-unan, mas dako ang kahigayunan nga mogamit
ka niini sa imong kinabuhi. Samtang imong sayran ang mga doktrina ug mga baruganan,
ikonektar kini ngadto sa imong personal nga mga kasinatian ug tinguhaa ang kumpirmasyon sa
Balaang Espiritu nga kini tinuod.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sumala sa 1 Mga Taga-Corinto 2:9–10, nganong si Pablo ug ang ubang
matinud-anong mga tawo makasabut man sa mga butang sa Dios?

b. Sumala sa 1 Mga Taga-Corinto 2:14, nganong ang ubang mga tawo dili man
makasabut sa mga butang sa Dios?

Gikan niini nga mga bersikulo atong nakat-unan ang mosunod nga mga
kamatuoran: Kita mahibalo ug makasabut lamang sa mga butang sa Dios
pinaagi sa Iyang Espiritu. Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong diha sa 1
Mga Taga-Corinto 2:10–14 nga nagtudlo niini nga kamatuoran.

Si Presidente Packer mitapos sa iyang istorya pinaagi sa pagpasabut nga siya
nadasig sa pagpangutana sa tawo nga naglingkod tapad kaniya sa eroplano kon
siya nasayud ba unsay lami sa asin.

“‘Siyempre nasayud ko,’ maoy iyang tubag.

“‘Kanus-a man ka katapusang nakatilaw og asin?’

“‘Mao pay pagpanihapon nako diri sa eroplano.’

“‘Nagtuo ra ka nga nasayud ka unsay lami sa asin,’ miingon ko.

“Mi-insister siya, ‘Nasayud ko unsay lami sa asin sama nga nasayud ko sa bisan unsang
butang.’ …

“‘Nan,’ miingon ko, ‘pananglitan wala pa gayud ako makatilaw og asin, ipasabut kuno nako
unsay lami niini.’ …

“Human sa pipila ka mga pagsulay, siyempre, dili siya makahimo niini. Dili siya makahulagway,
pinaagi sa mga pulong lamang, sa ordinaryo kaayo nga kasinatian sama sa pagtilaw sa asin. Sa
makausa pa mipamatuod ako kaniya ug miingon, ‘Ako nasayud nga adunay Dios. Imong
gibugal-bugalan kana nga pagpamatuod ug miingon nga kon nasayud pa gyud ko, makasulti
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unta ko nimo sa sakto kon giunsa nako pagkasayud. Akong higala, sa espirituhanong pagkasulti,
nakatilaw na ako og asin. Dili pud ko makahulagway kanimo pinaagi sa mga pulong kon sa
unsang paagi kini nga kahibalo miabot sama nga ikaw makasulti kanako kon unsa ang lami sa
asin. Apan sultihan ko ikaw pag-usab, adunay Dios! Buhi gayud Siya! Ug tungod lang kay wala
ka masayud, ayaw kog sultihi nga ako wala masayud, kay ako nasayud gayud!’

“Sa among pagbulag, nadungog nako siya nga nagyawyaw, ‘Wala ko magkinahanglan sa imong
relihiyon nga mahimong suporta nako! Wala ko magkinahanglan niana.’

“Sukad niana nga kasinatian, wala na gayud ako maulawi o naulaw nga dili ako makapasabut
pinaagi sa mga pulong lamang sa tanan nakong nasayran sa espirituhanong paagi” (“The
Candle of the Lord,” 52).

4. Kompletuha ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Ilista ang pipila sa mga butang sa Dios nga mahimo lamang nga masayran
ug masabtan pinaagi sa Iyang Espiritu.

b. Nganong importante man nga motuo kita nga mahimo lamang kitang
masayud ug makasabut sa mga butang sa Dios pinaagi sa Iyang Espiritu?

Paghunahuna og usa ka higayon sa diha nga imong nasayran ug nasabtan pinaagi
sa Espiritu ang usa sa mga butang sa Dios nga imong gilista diha sa imong
scripture study journal. Hunahunaa unsay imong mahimo karon sa pagtinguha sa
tabang sa Espiritu samtang maningkamot ka nga makaila ug makasabut sa mga
butang sa Dios.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Mga Taga-Corinto 1–2 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 21: DAY 4

1 Mga Taga-Corinto 3–6
Pasiuna
Si Apostol Pablo mipasabut sa mga Santos sa Corinto sa tahas sa mga misyonaryo
sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Siya mitudlo nga ang ilang mga kongregasyon
maoy mga dapit diin ang Espiritu mahimong mopuyo ug miawhag kanila nga dili
maghunahuna nga ang ubang mga tawo mas maayo kay sa uban. Dugang pa, si
Pablo mipahimangno kanila batok sa pagtugot sa dautang mga tawo nga
moimpluwensya kanila. Mipasidaan usab siya kanila sa paglikay sa imoral nga mga
pilosopiya ug binuhatan nga kanunay makita didto sa Corinto.

1 Mga Taga-Corinto 3
Si Pablo nagpasabut sa tahas sa mga misyonaryo ug mga miyembro sa Simbahan sa
pagtukod sa gingharian sa Dios
Hunahunaa nga ang usa ka higala nagpalista aron mokuha og klase sa advanced
math, sama sa calculus, apan wala makakuha sa pang-andam nga mga kurso, sama
sa basic algebra.

Ikonsiderar kon unsa kaha ka malampuson ang imong higala sa klase nga
advanced math. Nganong gikinahanglan man nga makasabut sa sukaranan nga
mga ideya sa usa ka hilisgutan sa dili pa mahimong hanas sa mas lisud nga mga
konsepto?

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 3:1–3, nga mangita sa pasumbingay nga gigamit ni
Apostol Pablo aron ipasabut sa mga Santos sa Corinto nga sila dili pa andam alang
sa dugang nga mga kamatuoran sa ebanghelyo. Mahimo nimong markahan ang
mga pulong nga gatas ug magahi nga kalan-on sa 1 Mga Taga-Corinto 3:2.

Unsa ang gisugyot sa mga pulong nga “mga masusu pa diha kang Kristo” diha sa 1
Mga Taga-Corinto 3:1 mahitungod sa espirituhanong kahingkod sa mga Santos sa
Corinto? ____________________

Hinumdumi nga ang mga Santos sa Corinto wala magkahiusa ug ang pipila kanila
naglakip sa pagano (dili makadiosnon) nga mga tinuohan ug mga binuhatan sa
ilang pagsunod sa ebanghelyo. Sila usab misugod sa pagkabahin-bahin ngadto sa
mga grupo basi sa managlahi nga mga interpretasyon sa doktrina sa Simbahan, ug
ilang gisuportahan ang ilang managlahi nga panglantaw pinaagi sa pagkutlo sa
inilang mga lider sa Simbahan (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 1:10–16; 3:4).

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 3:5–8, nga mangita sa pasumbingay nga gigamit ni
Pablo sa pagtabang sa mga Santos nga makasabut sa mga tahas sa mga misyonaryo
kinsa midala sa ebanghelyo ngadto sa Corinto.

1. Diha sa imong scripture study journal, pagdrowing og hulagway sa
pasumbingay ni Pablo ug isulat kon unsay imong hunahuna nga

gipaningkamutan ni Pablo nga itudlo ngadto sa mga Santos sa Corinto pinaagi
niini nga pasumbingay.

Timan-i diha sa 1 Mga Taga-Corinto 3:6–7 kon kinsa ang makapahimo og mga
kausaban diha sa mga kasingkasing sa katawhan nga mopadulong ngadto sa
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pagkakabig. Atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo nga samtang kita
makatabang sa uban nga makakat-on mahitungod sa ebanghelyo ni
Jesukristo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo ang mga tawo makabig.

Pamalandungi nganong importante alang kanato nga makasabut nga ang gahum
sa Dios, dili atoa, ang makakabig.

Diha sa 1 Mga Taga-Corinto 3:9–23 atong makat-unan nga miawhag si Pablo sa
mga Santos sa Corinto sa pagtukod sa pundasyon sa ilang hugot nga pagtuo diha
kang Jesukristo ug sa pagtugot sa Espiritu nga mopuyo diha sa Simbahan. Si Pablo
mitambag usab sa mga Santos nga dili mosalig sa kalibutanong kaalam tungod kay
kini “binoang” (1 Mga Taga-Corinto 3:19) kon itandi sa kaalam sa Dios.

1 Mga Taga-Corinto 4
Si Pablo nagsulti sa mga Santos sa Corinto nga dili maghunahuna nga ang ubang
mga tawo mas maayo kay sa uban
Basi sa tambag ni Pablo nga narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 4:1–3, makita
nga ang pipila ka mga miyembro sa Simbahan sa Corinto wala kauyon sa
binuhatan ni Pablo isip usa ka misyonaryo ug lider sa Simbahan. Tingali
nakapangutana sila sa iyang paghukom o naghunahuna nga mas maayo pa og
mabuhat ang laing tawo.

Sama sa narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 4:3–5, si Pablo mitudlo nga ang
Ginoo maoy iyang maghuhukom ug maoy “magapadayag sa mga butang nga
karon natago” ug “magapadayag sa mga katuyoan sa kasingkasing” (1 Mga
Taga-Corinto 4:5). Gikan niini atong makat-unan nga bisan pa sa mga paghukom
sa uban kanato, ang Ginoo makiangayong mohukom kanato tungod kay Siya
nasayud sa tanang mga butang, lakip sa mga hunahuna ug mga katuyoan sa
atong mga kasingkasing.

Diha sa 1 Mga Taga-Corinto 4:6–21 atong makat-unan nga si Pablo misulti sa mga
Santos sa Corinto nga dili magpasigarbo sa usa sa ilang mga lider sa Simbahan nga
makadaut sa uban. Siya usab misulti kanila nga ang mga Apostoles ni Jesukristo
gitawag aron mag-antus tungod sa pagkadautan sa kalibutan. Ang kalibutan
naghukom sa mga Apostoles ug ubang mga lider sa Simbahan isip mga “boang” (1
Mga Taga-Corinto 4:10) tungod sa pagtinguha sa pagsunod ni Kristo. Si Pablo
dayon mitudlo nga ang gingharian sa Dios gidumala pinaagi sa gahum sa Dios
pinaagi niadtong naghupot sa mga yawe sa priesthood.

1 Mga Taga-Corinto 5
Si Pablo mipasidaan sa mga Santos batok sa pagpakigdait niadtong tuyo gayud nga
mopili sa pagpakasala
Hunahunaa nga duna kay usa ka panaksan nga preskong prutas nga dunay
nasagul nga usa ka dunot nga pirasong prutas.
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Unsay mahitabo kon imong pasagdan
ang dunot nga prutas nga magpabilin
diha sa panaksan uban sa ubang
prutas? ____________________

Unsa kaha ang girepresentaran sa
dunot nga prutas diha sa atong
kinabuhi? ____________________

Samtang magtuon ka sa 1 Mga
Taga-Corinto 5, pangitaa ang mga
kamatuoran nga makatabang kanimo
nga mas makasukol sa makadaut nga
mga impluwensya sa imong kinabuhi.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 5:1–2,
nga mangita sa usa ka sala nga ang mga Santos sa Corinto walay gibuhat aron sa
pagdisiplina.

Ang pakighilawas nagpasabut sa bisan unsang sekswal nga pakigrelasyon sa gawas
sa kaminyoon. Masabut nga usa sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto
nagbuhat og sekswal nga sala uban sa iyang ina-ina.

Ang mga pulong nga “makuha gikan sa inyong taliwala” diha sa 1 Mga
Taga-Corinto 5:2 nagpasabut nga ang makasasala kinahanglang ipahimulag gikan
sa Simbahan. Ang mga lider sa Simbahan mokonsiderar og maayo sa daghang mga
butang una pa mahitabo ang pagpahimulag o bisan unsang disiplina sa Simbahan.
Agig dugang sa pagkonsiderar kon unsa kabug-at ang kalapasan, ang mga lider sa
Simbahan mokonsiderar sa lain-laing mga katuyoan sa pagdisiplina diha sa
Simbahan: sa pagtabang sa usa ka tawo nga maghinulsol, sa pagpanalipod
niadtong maapektuhan sa bati nga mga binuhatan o tinuohan sa usa ka tawo, ug
aron sa pagpanalipod sa integridad sa mga pagtulun-an sa Simbahan (tan-awa sa
“Church Discipline [Pagdisiplina diha sa Simbahan],” mormonnewsroom.org/
article/church-discipline).

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 5:6–7, nga mangita sa pasumbingay nga gigamit ni
Apostol Pablo sa pagpasabut nganong gikinahanglan nga mawad-an kini nga
indibidwal sa iyang pagkamiyembro sa Simbahan.

Ang igpapatubo, o libadura, mopatubo sa pan. Kini usab ang hinungdan nga
mahimong madaut ang pan. Ang minasa nga harina nagrepresentar sa Ang
Simbahan ni Jesukristo. Unsaon nimo pag-summarize sa gipasabut niini nga
pasumbingay? ____________________

Gikan niini nga pasumbingay ni Pablo atong makat-unan ang mosunod nga
kamatuoran: Kon kita mopili nga makigsuod niadtong mohangup sa sala, kita
maimpluwensyahan sa ilang pagkadautan.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 5:9–11, nga mangita sa tambag nga gihatag ni
Pablo ngadto sa mga Santos sa Corinto sa pagtabang kanila nga magamit ang
baruganan nga gitudlo sa bersikulo 6.

Ikonsiderar kon sa unsang paagi ang pagtulun-an ni Pablo may kalabutan ngadto
sa panaksan sa prutas nga dunay nasagul nga usa ka dunot nga prutas.
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Aron mas masabtan ang tambag ni Pablo nga dili makig-uban sa mga
tigpakighilawas o sa uban nga nagdumili sa paghinulsol sa sala, basaha ang
mosunod nga pamahayag ni Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles: “Ayaw pagpakig-uban sa mga tigpakighilawas—dili tungod
kay ikaw sobra ra ka maayo alang kanila apan, sama sa gisulat ni [C. S.] Lewis,
tungod kay mahimo kang matakdan bisan unsa ka pa kamaayo. Hinumdumi nga

ang dili maayo nga mga sitwasyon sa kadugayan makadaut sa maayong mga tawo” (“The Stern
but Sweet Seventh Commandment,” New Era, Hunyo 1979, 42).

2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa dili maayo nga mga

sitwasyon nga sa kadugayan makadaut sa maayong mga tawo nga ila nang
ikompromiso ang ilang mga sumbanan ug modawat sa makasasala nga
kinaiya?

Kinahanglan nga magtinguha kita sa pagtabang ug pagdasig sa mga tawo kinsa
nanlimbasug sa sala apan dili ikompromiso ang atong kaugalingong mga
sumbanan. Ikonsiderar sa mainampoong paagi kon unsay imong mahimo aron
makaimpluwensya sa uban sa positibo nga paagi apan dili ikompromiso ang imong
mga sumbanan.

Diha sa 1 Mga Taga-Corinto 5:12–13 atong makat-unan nga ang mga lider sa
Simbahan adunay responsibilidad sa paghukom ug, kon gikinahanglan,
pagpahimulag niadtong nakahimo og seryoso nga mga kalapasan.

1 Mga Taga-Corinto 6
Si Pablo nagtudlo sa mga Santos kabahin sa panaghiusa ug balaod sa kaputli
Ang karaang Corinto naila sa pagka-imoral, ug daghang mga taga-Corinto
nagpasiugda sa ideya nga ang atong mga lawas gihimo alang sa kalipay. Sa 1 Mga
Taga-Corinto 6:13–17, ang Apostol Pablo mitudlo sa mga Santos sa Corinto nga
ang atong mga lawas gilalang aron sa pagtuman sa mga katuyoan sa Ginoo, dili
aron moapil sa sekswal nga sala o bisan lamang aron motagamtam sa pisikal nga
mga kalipay, sama sa pagkaon. Kadtong nagpamiyembro sa Simbahan mahiusa
uban ni Kristo isip espirituhanong “mga bahin” sa Iyang lawas. Ang sekswal nga
imoralidad dili haum sa usa ka espiritwal nga relasyon uban ni Jesukristo.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 6:18–20, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo
kabahin sa atong mga lawas. (Ang 1 Mga Taga-Corinto 6:19–20 usa ka scripture
mastery passage. Mahimo nimo kining markahan sa lahi nga paagi aron sa
pagtabang kanimo nga makit-an kini sa umaabut.)

3. Kompletuha ang mosunod nga mga assignment diha sa imong
scripture study journal:

a. I-summarize ang kamatuoran nga gitudlo ni Pablo diha sa 1 Mga
Taga-Corinto 6:19.

b. Ipasabut kon sa unsang paagi ang pagsabut nga ang atong mga lawas mga
templo sa Dios kinahanglang moimpluwensya kon unsaon nato pagtratar
ang atong mga lawas ug ang mga lawas sa uban.
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Si Apostol Pablo mitudlo nga ang atong mga
lawas mga templo sa Dios.

c. I-summarize ang kamatuoran nga gitudlo ni Pablo diha sa 1 Mga
Taga-Corinto 6:20.

Pamalandungi kon sa unsang paagi ang
pagsabut niini nga mga kamatuoran
kabahin sa atong mga lawas
makatabang kanimo nga magpabiling
putli kon alirongan ka sa pagkadautan.

Pamalandungi ang mga Doktrina ug mga Baruganan
Ang pagpamalandong naglakip sa paghunahuna, paghinuktok, pagpangutana, ug
pagtimbang-timbang sa unsay imong nahibaloan ug unsay gipaningkamutan nimong masabtan.
Ang pagpamalandong sa kasagaran motabang kanato nga makasabut kon unsay gikinahanglan
natong buhaton aron magamit ang mga baruganan sa ebanghelyo. Sa 1 Mga Taga-Corinto 6,
samtang imong pamalandungan ang mga pagtulun-an ni Apostol Pablo kabahin sa balaod sa
kaputli ug sa unsang paagi nga ang imong lawas sama sa usa ka templo, ikonsiderar ang
paggahin og panahon sa paghunahuna kabahin niini nga mga kamatuoran ug nganong
importante nga sundon kini.

Scripture Mastery—1 Mga Taga-Corinto 6:19–20
4. Aron sa pagtabang kanimo sa pagsag-ulo niini nga scripture

mastery passage, balika ang mga linya sa ubos, tabunan ang pipila
niini gamit ang usa ka papel samtang nagkapamilyar ka sa mga pulong.
Padayon sa pagbalik-balik sa tudling hangtud nga makasag-ulo ka na niini.
Dayon i-recite ang tudling ngadto sa usa ka sakop sa pamilya o higala ug
hangyoa sila sa pagpirma sa imong scripture study journal.

[19] Unsa?

wala ba kamo masayud nga ang inyong lawas templo

sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo,

ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios?

Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon.

[20] Kay gipalit na kamo sa usa ka bili:

Busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas,

ug sa inyong espiritu,

nga Iya sa Dios.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

UNIT 21,  DAY 4

506



Akong natun-an ang 1 Mga Taga-Corinto 3–6 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 22: DAY 1

1 Mga Taga-Corinto 7–8
Pasiuna
Si Apostol Pablo mitudlo sa mga minyo ug sa mga dili minyo nga mga miyembro sa
Simbahan sa Corinto kabahin sa kaminyoon ug sa misyonaryo nga buhat.
Nagtubag sa pangutana kabahin sa pagkaon sa karne nga gihalad ngadto sa mga
dios-dios, siya mitudlo sa mga Santos sa pagkonsiderar sa epekto sa ilang personal
nga mga binuhatan ngadto sa uban ug mag-andam sa paglikay sa pipila ka mga
buhat kon kadto nga mga buhat maoy mahimong hinungdan nga ang laing tawo
mapandol sa espirituhanong paagi.

1 Mga Taga-Corinto 7
Si Pablo nagtambag sa mga minyo ug dili minyo nga mga miyembro sa Simbahan
kabahin sa kaminyoon

1. Drowinga ang mosunod nga diagram diha sa imong scripture study
journal: Imo kining dugangan samtang magtuon ka sa 1 Mga

Taga-Corinto 7.

Sama kanato, ang mga miyembro sa Simbahan sa Corinto nagpuyo sa usa ka
katilingban nga adunay makalibug ug nagkasumpaki nga mga ideya kabahin sa
kaminyoon ug pisikal o sekswal nga kasuod. Uban niini ug uban pang mga
doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo, importante nga makahimo sa pag-ila
tali sa tinuod ug sayop nga mga tinuohan.

Sa 1 Mga Taga-Corinto 5–6 imong nabasa ang kabahin sa pipila ka sayop nga mga
tinuohan kabahin sa sekswal nga relasyon nga naglukup sa Corinto. Usa niining
sayop nga mga tinuohan mao ang mosunod: Maayo ra ang pag-apil sa pisikal nga
kasuod uban ni bisan kinsa. Isulat kini nga pamahayag ubos sa “Sayop nga
tinuohan:” sa tuo nga bahin sa diagram diha sa imong scripture study journal.
Ikonsiderar nganong sayop kini nga tinuohan.

Ang mga miyembro sa Simbahan sa Corinto misulat ngadto ni Apostol Pablo nga
nangayo og giya kabahin sa sumbanan sa Ginoo sa sekswal nga kaputli. Basaha
ang 1 Mga Taga-Corinto 7:1, nga mangita kon unsa ang gipangutana sa mga
Santos sa Corinto ngadto ni Pablo.

Ang mga pulong nga “maayo unta alang sa lalaki ang dili pagpakigduol og babaye”
diha sa bersikulo 1 nagpasabut nga ang mga Santos sa Corinto adunay mga
pangutana kon kanus-a ug kon angay ba ang pisikal nga pakigsuod. Agig dugang,
ang uban tingali nakapangutana kon ang mga minyo kinahanglan ba nga moapil sa
pisikal nga kasuod. Isulat ang mosunod ubos sa “Sayop nga tinuohan:” sa wala nga
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bahin sa diagram diha sa imong scripture study journal: Dili gayud maayo ang
pag-apil sa pisikal nga kasuod, bisan gani sulod sa kaminyoon.

Ang duha ka mga sayop nga tinuohan nga gisulat diha sa imong scripture study
journal nagrepresentar sa grabeng mga panglantaw nga lahi ra sa sumbanan sa
Dios alang sa pisikal nga kasuod.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 7:2–3, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo sa
mga taga-Corinto mahitungod sa pisikal nga kasuod. Ang pulong nga pakighilawas
sa bersikulo 2 nagpasabut sa sekswal nga relasyon gawas sa kaminyoon, ug ang
mga pulong nga “angay sa magtiayon” sa bersikulo 3 nagpasabut sa gugma ug
kasuod nga ipadayag tali sa bana ug asawa.

Diha sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan atong masayran nga ang “pisikal nga kasuod tali sa
bana ug asawa maanindot ug sagrado. Kini gi-orden sa Dios aron malalang ang mga anak ug
alang sa pagpadayag og gugma tali sa bana ug asawa. Ang Dios misugo nga ang sekswal nga
kasuod itagana alang sa kaminyoon” ([booklet, 2011], 35).

Isulat ang mosunod ubos sa “Kamatuoran:” sa imong scripture study journal: Ang
pisikal nga kasuod tali sa bana ug asawa gi-orden sa Dios.

Si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
miingon:

“Ang sugo sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta wala pa gayud mausab.
Importante kini sa plano sa katubsanan ug maoy tinubdan sa tawhanong kalipay.
Pinaagi sa matarung nga paggamit niini nga gahum, mahiduol kita sa atong
Amahan sa Langit ug makasinati og kahingpitan sa kalipay, gani ang pagkadios.
Ang gahum sa pagpasanay dili sulagma nga bahin sa plano; kini ang plano sa
kalipay; kini ang yawe sa kalipay.

“Ang tinguha nga makahimo og anak ang mga tawo kanunay ug labihan kakusog. Ang atong
kalipay sa mortal nga kinabuhi, ang atong kalipay ug kahimayaan magdepende kon unsaon nato
pagtubag kining makanunayon, dili kapugngan nga pisikal nga mga tinguha” (“Ang Plano sa
Kalipay,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 26).

Ngano nga ang pagpasanay—ang abilidad sa paglalang og mortal nga
kinabuhi—importante kaayo sa plano sa Langitnong Amahan alang sa kaluwasan
sa Iyang mga anak? ____________________

Sumala sa narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 7:1–24, si Pablo mitudlo nga gawas
sa espesyal, temporaryo nga mga kahimtang, ang magtiayon kinahanglang dili
mohikaw sa kahinam sa kaminyoon gikan sa usag usa; nga ang balu ug diborsyado
nga mga miyembro sa Simbahan gitugutan nga magminyo pag-usab kon gusto
nila; ug nga ang mga miyembro sa Simbahan kinahanglang “magapabilin …
kauban sa Dios” (1 Mga Taga-Corinto 7:24) bisan unsa pa ang ilang mga
kahimtang. Si Pablo usab mitambag batok sa diborsyo.
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Adunay mga miyembro sa Simbahan sa Corinto kansang mga kapikas dili mga
Kristiyano. Ikonsiderar ang pipila ka mga kalisdanan nga tingali masinati sa mga
kapikas nga adunay managlahi nga mga tinuohan.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 7:12–17, nga mangita sa kamatuoran nga gitudlo
ni Pablo nga makatabang karon sa mga pamilya nga dili tanan miyembro sa
simbahan.

Ang mosunod mao ang usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga
tudling: Ang matinud-anong mga sumusunod ni Jesukristo adunay balaanon
nga epekto sa ilang mga pamilya.

2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsa nga mga ehemplo ang imong nakit-an diin ang usa

ka miyembro sa Simbahan adunay positibo nga epekto sa mga sakop sa
pamilya kinsa dili mga miyembro sa Simbahan o dili aktibo sa Simbahan?

Diha sa 1 Mga Taga-Corinto 7:25–40 si Pablo mihisgut sa mga bintaha ug dili
bintaha sa pagkadili minyo o pagkaminyo samtang “gitawag ngadto sa
pagpangalagad” (Hubad ni Joseph Smith, 1 Mga Taga-Corinto 7:29 [sa Giya ngadto
sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org.]), o gitawag sa pagmisyon. Mitudlo siya nga
ang dili minyo o ulitawo ug dalaga nga mga misyonaryo diyutay ra og mga sagabal
samtang nagserbisyo kay sa tawo nga minyo ug adunay temporal nga mga
kabalaka kabahin sa pagsangkap sa pamilya. Hinoon, siya wala magpugong kanila
sa pagminyo o mahimong minyo samtang nagserbisyo og misyon. Ang pipila ka
mga ehemplo sa mga magtiayon nga miapil sa full-time nga pagserbisyo sa
Simbahan karon mao ang mga senior missionary couple, mga mission president,
mga temple president, ug mga General Authority sa Simbahan.

1 Mga Taga-Corinto 8
Si Pablo nagtubag og pangutana kabahin sa pagkaon sa karne nga gihalad ngadto
sa mga dios-dios
Si Elder L. Tom Perry sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipakigbahin
sa mosunod nga kasinatian:

“Akong nabantayan nga kon kamo magpakabuhi sa paagi nga kamo
kinahanglang magpakabuhi, ang mga tawo makamatikod ug makadayeg sa
inyong mga gituohan ug kamo adunay impluwensya sa kinabuhi sa uban.

“Akong gigahin ang akong panginabuhi diha sa department store nga negosyo.
Tungod kay kabahin ko sa management team, importante kanako nga
makig-uban sa mga organisasyon sa lokal nga negosyo. Ang mga miting sa

kasagaran niining mga organisasyon kanunayng magsugod sa oras sa ting-inom [diin ang mga
ilimnong makahubog kasagaran nga idalit]. Panahon kini sa pakigsagol ug pakigsuod sa mga
tawo nga apil sa organisasyon. Kanunay ko nga mobati nga dili komportable niining mga orasa
sa pakighimamat. Sa sinugdanan nangayo ko og lemon-lime nga softdrink. Nadiskubrihan dayon
nako nga ang lemon-lime nga softdrink pareha og dagway sa uban nga mga ilimnon. Dili ko
makamugna og hunahuna nga ako dili manginginom uban sa tin-aw nga softdrink nga naa sa
akong mga kamot” (“Ang Tradisyon sa usa ka Balanse, Matarung nga Kinabuhi,” Liahona, Ago.
2011, 32–33).
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Unsa kaha ang mahitabo kon si Elder Perry mipadayon sa pag-inom og
non-alcoholic nga mga ilimnon nga susama tan-awon sa ilimnon nga makahubog
atol niadto nga sosyal nga mga panagtigum? ____________________

Unsa ang pipila ka sitwasyon diin ang imong ehemplo negatibong
makaimpluwensya sa uban bisan tuod wala kay gibuhat nga sayop?
____________________

Ang mga miyembro sa Simbahan sa Corinto naglibug kon maayo ra ba nga
mokaon sila sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga dios-dios, o pagano nga mga
dios. Agi og tubag, si Apostol Pablo miangkon nga ang mga miyembro sa
Simbahan tingali maghunahuna nga maayo ra kini tungod kay sila nasayud nga
ang pagano nga mga dios dili tinuod (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 8:4–6).

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 8:1, nga mangita kon unsa ang gitudlo ni Pablo sa
mga Santos nga taga-Corinto.

Tan-awa sa bersikulo 1 kon unsay moresulta gikan sa kahibalo ug unsay moresulta
gikan sa gugma nga putli. Si Pablo nagsugyot nga ang gugma nga putli (“ang
tiunay nga gugma ni Kristo” [Moroni 7:47], pagkaadunay dili hinakog nga gugma
alang sa uban) mas importante kay sa pagpakita sa kahibalo sa mga balaod sa piho
nga mga pagkaon.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 8:7–11, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo
kabahin sa pagkaon nga tingali gihalad ngadto sa mga dios-dios. Ang pulong nga
mahuyang niini nga mga bersikulo nagpasabut sa ang mga miyembro sa Simbahan
kinsa huyang sa ilang hugot nga pagtuo. Ang pulong nga kagawasan diha sa
bersikulo 9 nagpasabut nga walay piho nga sugo nga nagdili sa pagkaon sa pipila
ka mga pagkaon.

Timan-i sa 1 Mga Taga-Corinto 8:9 nga si Pablo mihatag og bug-at nga rason
nganong ang mga Santos mahimong mopili nga dili mokaon sa pagkaon nga
gihalad ngadto sa mga dios-dios. Unsa nga ehemplo ang gihatag ni Pablo diha sa 1
Mga Taga-Corinto 8:10–11 kabahin sa usa ka paagi nga ang pagkaon sa pagkaon
nga gihalad sa mga dios-dios mahimong usa ka babag?

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 8:12–13, nga mangita kon giunsa pagtapos ni
Pablo ang iyang pasidaan kabahin sa pagbuhat og mga butang nga posibleng
moresulta sa pagkapandol sa uban. Ang mga pulong nga “mao man ang
hinungdan sa pagkahulog sa akong igsoon” sa bersikulo 13 mahimo usab nga
hubaron nga “maoy hinungdan nga mapandol [o] masayop ang akong igsoon”.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an ni Pablo mao
ang mosunod: Kita makapakita og gugmang putli alang sa uban pinaagi sa
paglikay sa mga binuhatan nga mahimong makapapandol kanila sa
espirituhanong paagi. (Mahimong imong mahinumduman sa imong pagtuon sa
Mga Taga-Roma 14 nga si Pablo mitudlo og susama nga baruganan ngadto sa mga
Santos sa Roma.)

Basaha ang sumpay sa istorya ni Elder Perry kabahin sa iyang mga pagpili atol sa
oras sa ting-inom. Timan-i kon giunsa niya paggamit kini nga baruganan.
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“Sa katapusan nakahukom ko nga mangayo og imnonon nga klarong mopaila
kanako nga dili hinginom. Miadto ko sa bartender ug nangayo og usa ka baso
nga gatas. Ang bartender wala pa makasulay nga gipangayoan og sama niana.
Miadto siya sa kusina ug mikuha og usa ka baso nga gatas para nako. Karon
aduna na koy imnonon nga lahi kaayo tan-awon sa makahubog nga mga ilimnon
nga giinom sa uban. Sa kalit lang ako ang nahimong sentro sa pagtagad. Daghan

kaayong mga nagkomedya sa akong giinom. Ang akong gatas mao ang nahimong hilisgutan sa
panag-istoryahanay. …

“Ang gatas mao ang akong napili nga ilimnon atol sa oras sa ting-inom. Sa wala madugay
nahibaloan na sa tanan nga ako usa ka Mormon. Ang respeto nga akong nadawat
nakapasurprisa gayud kanako, ingon nga ang makapaikag nga hitabo nagsugod sa
pagpanghitabo. Ang uban miapil kanako sa pag-inom og gatas!

“Paningkamot nga mahimong lahi. Sunda ang mga sumbanan nga gitudlo kanato sa
ebanghelyo” (“Ang Tradisyon sa usa ka Balanse, Matarung nga Kinabuhi,” 33).

3. Tubaga ang mosunod
nga pangutana diha sa

imong scripture study journal: Unsa
ang pipila ka mga ehemplo kon sa
unsang paagi ikaw mahimong
makapakita og gugmang putli alang
sa uban pinaagi sa paglikay sa mga
binuhatan nga mahimong
makapandol kanila sa
espirituhanong paagi?

4. Isulat ang mosunod sa
ubos sa mga

assignment karong adlawa diha sa
imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Mga
Taga-Corinto 7–8 ug nahuman kini
nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga
hunahuna, ug mga panabut nga gusto
nakong ipakigbahin sa akong
magtutudlo:
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UNIT 22: DAY 2

1 Mga Taga-Corinto 9–10
Pasiuna
Si Apostol Pablo namulong sa mga kabalaka sa mga Santos sa Corinto mahitungod
sa paggamit sa mga kapanguhaan sa Simbahan aron sa paghatag og allowance
alang sa iyang mga galastuhan. Siya mipasabut nga ang katuyoan sa iyang
pagsangyaw mao ang pagdala og kaluwasan ngadto sa mga anak sa Dios. Siya
miawhag kanila sa paglikay nga makasala ingon man usab nga makasilo sa uban sa
ilang relihiyusong tinuohan.

1 Mga Taga-Corinto 9
Si Pablo nagsangyaw sa ebanghelyo aron siya ug ang iyang mga
tigpaminaw maluwas
Nakasulay ka na ba nga naglisud sa pagmata sa buntag ug nakapalta na lang
hinoon sa usa ka importanteng butang? Unsay imong bation kon nakaamgo ka nga
napaltahan o wala makab-ot ang usa ka importanteng butang tungod kay
napakyas ka sa pagpangandam?

Ang labing importanteng butang niining kinabuhia nga paningkamutan natong
makab-ot mao ang oportunidad nga mahimong takus alang sa kinabuhing dayon.

1. Sa imong scripture study journal, isulat kon nganong ang
kinabuhing dayon maoy usa ka butang nga imong gitinguha.

Sama nga ang paglisud sa pagbangon inigka buntag moresulta nga kita makapalta
o gani mapakyas sa pagkab-ot og importanteng mga butang, ang pipila ka mga
kinaiya makahimo kanato nga mapakyas sa pagkab-ot sa labing importanteng
butang sa tanan—ang kinabuhing dayon. Samtang magtuon ka sa 1 Mga
Taga-Corinto 9, pangita og baruganan nga makatabang kanimo nga masayud kon
unsaon sa pagsiguro nga imong makab-ot ang kinabuhing dayon.

Sa 1 Mga Taga-Corinto 9:1–21 si Pablo mitubag sa nagkadaiyang mga pangutana
gikan sa mga Santos sa Corinto. Misulat siya nga bisan tuod siya mahimong
hingpit nga angayan nga suportahan sa temporal nga mga panginahanglan sa mga
miyembro sa Simbahan, wala siya magsalig kanila alang sa iyang mga galastuhan.
Mipasabut siya nga pinaagi sa pagpahiuyon ngadto sa lain-laing mga kahimtang
nga wala ikompromiso ang mga sumbanan sa ebanghelyo, nakahimo siya sa
pagtabang sa mga Judeo, mga Hentil, ug bisan kinsa nga huyang diha sa
ebanghelyo sa pagdawat sa ebanghelyo.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 9:17, nga mangita kon giunsa pagsangyaw ni Pablo
ang ebanghelyo.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 9:22–23, nga mangita kon nganong andam kaayo
nga misangyaw si Pablo sa ebanghelyo.

Hunahunaa kadtong nagpraktis o nagbansay ka alang sa usa ka panghitabo. Unsa
ka malukpanon ang imong iskedyul sa praktis o programa sa pagbansay? Sa
unsang paagi nga ang pagpaningkamot ngadto sa usa ka tumong
nakapadasig kanimo?
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Si Pablo mipasabut nga ang mga atleta makabuntog sa tintasyon nga dili
magbansay pinaagi sa pagtutok diha sa ilang tumong. Basaha ang 1 Mga
Taga-Corinto 9:24–25, nga mangita kon unsa nga pakigtigi sa kusog ang gigamit ni
Pablo aron sa pagtudlo sa mga Santos nga taga-Corinto.

Unsa nga kalidad o kinaiya ang gisulti ni Pablo nga gikinahanglan sa mga
magdadalagan aron magmalampuson?

Ang kamapugnganon sa tanang mga butang nagpasabut sa pagpugong sa
kaugalingon, o pagkontrolar sa kaugalingon. Ang dili madunot nga purongpurong
nga gipasabut ni Pablo nga molungtad sa kahangturan mao ang kinabuhing dayon.

Gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 9:25 atong makat-unan ang mosunod nga
baruganan: Aron makaangkon og kinabuhing dayon kita kinahanglang
makat-on sa pagpugong sa kaugalingon sa tanan nga mga butang. Sa
katapusan, hinoon, ang kinabuhing dayon moabut lamang pinaagi sa “mga maayo
nga buhat, kalooy, ug grasya” ni Jesukristo (2 Nephi 2:8) kay sa pinaagi sa atong
pagpugong sa kaugalingon.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Ngano kaha nga ang pagpugong sa kaugalingon gikinahanglan aron
makaangkon og kinabuhing dayon?

b. Unsa nga mga aspeto sa atong mga kinabuhi ang gikinahanglang gamitan
og pagpugong sa kaugalingon aron makaangkon kita og kinabuhing dayon?

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 9:26–27, nga mangita kon giunsa paghulagway ni
Pablo ang iyang kaugalingong mga paningkamot sa pagpugong sa kaugalingon.
Ang pulong nga “ginabun-og” diha sa bersikulo 27 nagpasabut nga disiplinahon
og maayo.

Unsa kaha ang gipasabut ni Pablo diha sa bersikulo 27 sa dihang siya misulat,
“ginabun-og ko ang akong lawas ug ginapanton ko kini, basi unya nga sa tapos
ako makasangyaw ngadto sa uban, ako pagahukman na hinoon nga dili diay takus
sa pag-apil sa bangga”? ____________________

Ikonsiderar ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Brigham Young:

“Dili ninyo mapanunod ang kinabuhing dayon, hangtud nga ang inyong mga
kaibug maanaa ubos sa pagdumala sa espiritu nga nagpuyo diha kaninyo, kana
nga espiritu nga gihatag kanato sa atong Amahan sa Langit. Buot nakong
ipasabut ang Amahan sa inyong mga espiritu, niadtong mga espiritu nga iyang
gibutang niini nga mga lawas. Ang mga lawas kinahanglang madala ubos sa
hingpit nga pagdumala sa espiritu, o ang inyong mga lawas dili mobayaw sa

pag-angkon og kinabuhing dayon. … Pagmakugihon sa pagsiksik, hangtud inyong madala ang
tanan ngadto ubos sa balaod ni Kristo” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan:
Brigham Young [1997], 237-238).
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“Kon ang espiritu motugyan ngadto sa lawas, madunot kini; apan kon ang lawas motugyan
ngadto sa espiritu mahimo kini nga putli ug balaan” (Mga Pagtulun-an: Brigham Young, 239).

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsa ang pipila ka mga butang nga imong mahimo sa

pagtabang sa imong lawas nga motugyan ngadto sa espiritu?

1 Mga Taga-Corinto 10
Si Pablo nagpasidaan sa mga Santos nga taga-Corinto sa paglikay sa sala ug
pagpasakit sa uban

Si Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan mipahimangno: “Usa sa
sayop nga mga tinuohan sa kinabuhi mao ang pagtuo sa [mga indibidwal] nga
dili sila madutlan. Daghan kaayo ang naghunahuna nga sila [hinimo] sa asero,
igo ang kalig-on aron makabuntog sa bisan unsang tintasyon. Ilang giilad ang
ilang mga kaugalingon sa paghunahuna nga, ‘Dili kini mahitabo kanako’” (“It
Can’t Happen to Me,” Ensign, Mayo 2002, 46).

Paghunahuna og mga sitwasyon diin ang mga tawo mahimong motugot sa ilang
mga kaugalingon nga mabantang sa tintasyon, naghunahuna nga igo ang ilang
kalig-on sa pagbuntog niini.

Sumala sa narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 10:1–5, si Pablo mihisgut sa pipila
ka mga butang nga nasinati sa mga anak sa Israel sa panahon ni Moises nga
nakahimo unta kanila nga lig-on sa espirituhanong paagi. Bisan tuod sila
napanalanginan sa Ginoo diha sa kamingawan ug nakasaksi og daghang mga
milagro, ang Ginoo wala mahimuot sa kadaghanan kanila, ug sila gisilotan.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 10:6–11, nga mangita kon unsay gusto ni Pablo
nga makat-unan sa mga Santos nga taga-Corinto gikan sa ehemplo sa karaang
mga Israelite.

Bisan tuod ang karaang mga Israelite nakasinati og dagkong mga panalangin, sila
mipili nga magpadala sa tintasyon. Si Pablo gusto nga mopasidaan sa mga Santos
nga taga-Corinto aron makalikay sila sa pagbuhat sa mga sala sa karaan nga mga
Israelite.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 10:12, ug i-summarize ang mensahe ni Pablo sa
imong kaugalingong mga pulong: ____________________

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 10:13, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo
kabahin sa tintasyon. Mahimo nimong markahan ang unsay imong nakit-an.

Unsay atong makat-unan kabahin sa tintasyon gikan niini nga bersikulo?
____________________

Ikonsiderar ang mosunod nga pangutana: Kon ang Dios dili motugot kanato nga
matintal labaw sa atong abilidad sa pagsukol, nganong nagpadala man ang
karaang mga Israelite sa tintasyon?
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Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 10:14, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo nga
buhaton sa mga Santos nga taga-Corinto. Ang pag-ampo sa mga dios-dios maoy usa
ka sala nga gipanlimbasugan sa karaan nga mga Israelite ug sa mga Santos nga
taga-Corinto.

Gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 10:13–14 atong makat-unan nga ang Dios
moandam og paagi alang kanato aron makalikay sa tintasyon, apan
kinahanglan kitang mopili sa pagpahimulag sa atong mga kaugalingon gikan
sa tintasyon.

Basaha ang Alma 13:28, nga mangita kon unsay atong mabuhat aron mapahimulag
ang atong mga kaugalingon gikan sa tintasyon. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga
cross-reference diha sa imong mga kasulatan tupad sa 1 Mga Taga-Corinto
10:13–14.

4. Tubaga ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Gikan sa unsay imong nakat-unan diha sa 1 Mga Taga-Corinto 10:13–14 ug
Alma 13:28, pagsulat og ulohan sa pamantalaan o slogan sa karatula nga
nagsulti sa mga tawo unsaon nila paglingkawas sa tintasyon.

b. Sa unsang paagi ang pagpaubos sa atong kaugalingon ug ang kanunay nga
pagbantay ug pag-ampo motabang kanato sa pagpahimulag sa atong mga
kaugalingon gikan sa tintasyon?

Kamo tingali dili kanunay nga makalikay sa tintasyon. Tungod niini, kinahanglan
kita nga modesisyon karon kon unsay atong buhaton kon makasugat kita og
tintasyon. Ikonsiderar ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W.
Kimball:

“Ang husto nga mga desisyon maoy pinakasayon nga himoon kon
gipangandaman na natong daan, uban sa pinakamahinungdanong mga tumong
sa hunahuna, makapawala kini sa daghang kabalaka sa panahon sa
pagdesisyon, kon kapuyon ug gitintal kita og maayo. …

“… Karon mao ang panahon sa pagdesisyon nga dili kita mohunong sa mas
kubos pa kaysa kahigayunan nga mabuhi sa hangtud uban sa atong Amahan,

aron ang matag pagpili nga atong himoon makaapekto sa atong determinasyon nga walay
tugutan nga makabalda sa pagkab-ot nianang pinakataas nga tumong” (Mga Pagtulun-an sa
mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball, [2006], 137).

“Palamboa ang pagdisiplina sa kaugalingon aron dili ka na mag-usab-usab sa desisyon nga
imong pagabuhaton kon mag-atubang ikaw sa mao gihapon nga pagtintal. Kinahanglan nga
kausa ra ikaw modesisyon sa usa ka butang.

“Unsa ka mahinungdanon ang pagkahimo nga gawasnon sa pag-usab-usab og himo sa malisud
nga desisyon kabahin sa usa ka pagtintal. Ang pagbuhat sa ingon dugay kaayo ug hilabihan ka
kuyaw” (Mga Pagtulun-an: Spencer W. Kimball, 137–138).
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“Ang panahon sa pag-undang sa dautang mga buhat mao ang sa wala pa sila magsugod. Ang
sekreto sa maayong kinabuhi anaa diha sa pagpanalipud ug pagpugong. Kadtong kinsa misunod
sa dautan sa kasagaran mao kadtong mibutang sa ilang mga kaugalingon sa makuyaw nga
kahimtang” (Mga Pagtulun-an: Spencer W. Kimball, 137–138).

Ikonsiderar unsa nga mga tintasyon ang gipanlimbasugan nimo og maayo. Unsa
nga mga kausaban ang imong mahimo sa paglikay sa tintasyon sa dili pa ka
mag-atubang niini?

Paggahin og panahon sa pagbasa og usa ka hilisgutan gikan sa Alang sa Kalig-on sa
Kabatan-onan nga makatabang kanimo nga masayud unsaon sa pagpahimulag sa
imong kaugalingon gikan sa tintasyon. Basi sa unsay imong gibasa, ikonsiderar ang
pagsulat og usa ka tumong ug sa pagdala-dala niini sulod sa usa ka higayon aron
sa pagtabang nimo nga makahinumdom sa paglikay sa tintasyon.

Diha sa 1 Mga Taga-Corinto 10:15–33 si Pablo mitambag sa mga Santos nga
taga-Corinto sa pagtahud sa relihiyusong mga binuhatan sa uban nga dili
ikompromiso ang ilang kaugalingon, ug siya misulat pag-usab nga siya
nagsangyaw aron sa pagtabang nga daghan ang maluwas.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Mga Taga-Corinto 9–10 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 22: DAY 3

1 Mga Taga-Corinto 11
Pasiuna
Si Apostol Pablo mihisgut sa mga kasungian tali sa mga Santos nga taga-Corinto
kabahin sa relihiyusong mga kustombre. Iyang gihatagan og gibug-aton nga ang
mga lalaki ug babaye adunay mahangturon ug balaanong mga tahas ug
mahinungdanon sa usag usa diha sa plano sa Ginoo. Mitudlo usab siya sa mga
miyembro sa Simbahan kalabut sa husto nga pagpangandam alang sa sakrament.

1 Mga Taga-Corinto 11:1–16
Si Pablo naghisgut sa mga kasungian kabahin sa relihiyusong mga kustombre
Basaha ang mosunod nga mga
pamahayag nga nagpakita kon unsay
pagbati sa ubang mga tawo kalabut sa
kaminyoon:

• “Ang pagkamalampuson sa akong
panarbaho importante kaayo
kanako. Dili ko gustong mabahin
ang akong pagtagad tali sa akong
mga tumong sa pagpanarbaho ug sa
kaminyoon.”

• “Dili ko gusto nga mopasalig sa usa
ka dugay nga pakigrelasyon.
Nabalaka ako nga mohimo og
desisyon nga ako unyang basulan.”

• “Ang kaminyoon mohigut kanako.
Dili na unya ko makahimo sa bisan
unsa nga akong gustong buhaton.”

• “Nasayud ko nga ang kaminyoon mao ang labing importante nga desisyon nga
akong mahimo sukad, ug naghinam-hinam ako niini.”

1. Sa imong scripture study journal, irekord unsay imong pagbati
mahitungod sa kaminyoon.

Sa 1 Mga Taga-Corinto 11 mas daghan pa kita og mabasa kalabut sa gisulat ni
Apostol Pablo sa pagtubag sa mga kabalaka sa mga miyembro sa Simbahan sa
Corinto. Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 11:3, nga mangita kon unsa ang gitudlo
ni Pablo kabahin sa mga responsibilidad sa usa ka bana.

Ang mga pulong nga “ang ulo sa babaye mao ang iyang bana” nagpasabut nga ang
bana adunay sagradong responsibilidad sa pagdumala diha sa panimalay. Ang
pagdumala nagpasabut sa matarung nga pag-agak ug paggiya sa uban sa espiritwal
ug temporal nga mga butang.

Tan-awa sa bersikulo 3 kon kinsa ang modumala ug mogiya sa bana samtang
magdumala siya sa iyang pamilya. Nganong importante man alang sa usa ka bana
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ug amahan sa pagtan-aw ngadto ni Kristo isip iyang lider ug giya?
____________________

Samtang kita makasabut kon sa unsang paagi ang atong Langitnong Amahan
nagdumala sa Iyang gingharian, kita makakita nga Siya Dios sa kahusay ug dili sa
kagubot (tan-awa sa D&P 132: 8).

Sama sa narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 11:4–16, si Pablo naghisgut kabahin
sa mga pangutana sa mga Santos nga taga-Corinto mahitungod sa mga kostumbre
sa mga lalaki ug mga babaye kon sila nag-ampo ug nanagna atol sa ilang mga
tulumanon sa pagsimba. Kini nga mga kostumbre naglakip sa buhat sa mga babaye
sa pagsul-ob og mga pandong sa ulo.

Ang mga mambabasa sa Bag-ong Tugon usahay masayop sa pagsabut sa mga
pagtulun-an ni Pablo nga nag-ingon nga ang tahas sa lalaki mas importante kay sa
tahas sa babaye. Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles mihatag og katin-awan niining sayop nga pagsabut:

“Ang mga lalaki ug mga babaye parehas sa mga mata sa Dios ug sa mga mata
sa Simbahan, apan ang pagkaparehas wala magpasabut nga managsama ra sila.
Ang mga responsibilidad ug balaang gasa sa mga lalaki ug mga babaye
managlahi sa ilang matang apan dili sa importansya o sa impluwensya niini. Ang
doktrina sa atong Simbahan nagbutang sa mga babaye nga parehas ra apan lahi
gihapon sa mga lalaki. Wala isipa sa Dios nga ang lalaki mas importante kay sa

babaye o ang babaye mas importante kay sa lalaki. …

Ang mga lalaki ug mga babaye managlahi og gasa, managlahi og kalig-on, ug managlahi og
panglantaw ug mga hilig. Usa kana sa importanting mga hinungdan nganong nagkinahanglan
kita sa usag usa” (“Ang mga Lalaki ug mga Babaye diha sa Buhat sa Ginoo,” Liahona, Abr.
2014, 48).

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 11:11, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo
kabahin sa relasyon tali sa bana ug asawa. Ang mga pulong nga “diha sa Ginoo”
nagpasabut sa plano sa Ginoo sa pagtabang kanato nga mamahimong sama
Kaniya ug makaangkon og kinabuhing dayon.

Gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 11:11 atong makat-unan ang mosunod nga
kamatuoran: Diha sa plano sa Ginoo, ang mga lalaki ug mga babaye dili
makaangkon og kinabuhing dayon kon wala ang usag usa (tan-awa usab sa
D&P 131:1–4).

Ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye usa ka bahin sa plano sa
Dios. Hunahunaa ang mosunod nga mga pangutana: Sa unsang paagi ang
pagkahimong usa ka matarung nga amahan o inahan makapauswag sa plano sa
Dios? Sa unsang paagi kana nga mas nakaandam kanato nga mamahimong sama
sa atong Langitnong Amahan?
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Hunahunaa kon unsaon paglihok sa
gunting. Unsa ka maayo ang paggamit
sa gunting kon ang mga sulab gibulag
ug imong guntingon ang papel o
panapton nga ang usa lang ka sulab
ang gamiton? Sa unsang paagi ang usa
ka parisan sa gunting mahimong sama
sa usa ka bana ug asawa nga
naningkamot nga makaangkon sa
kinabuhing dayon?

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder David A. Bednar sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, nga mangita kon sa unsang paagi ang bana ug
asawa gituyo nga magtambayayong aron makaangkon sa kinabuhing dayon: “Sa
balaanong tuyo, lalaki ug babaye gituyo nga mouswag og dungan ngadto sa
pagkahingpit ug kahingpitan sa himaya. Tungod sa ilang kalainan sa mga taras
ug mga kapasidad ang mga lalaki ug babaye tagsa-tagsa nagdala ngadto sa

relasyon sa kaminyoon og mga talagsa-ong panan-aw ug mga kasinatian. Ang lalaki ug ang
babaye nagtampo og lahi apan parehas ngadto sa pagkausa ug panaghiusa nga dili mahimo sa
laing paagi. Ang lalaki mokompleto ug mohingpit sa babaye ug ang babaye mokompleto ug
mohingpit sa lalaki samtang sila nagkat-on ug naglig-on ug nagpanalangin sa usag usa” (“Ang
Kaminyoon Mahinungdanon sa Iyang Mahangturong Plano,” Liahona, Hunyo 2006, 52).

2. Sa imong scripture study journal, pagsulat mahitungod sa pipila ka
lain-laing mga kinaiya ug mga responsibilidad sa mga lalaki ug

babaye nga nagsuporta ug naglig-on sa usag usa diha sa pamilya.

Sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” ang Unang Kapangulohan ug ang
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mideklarar: “Pinaagi sa balaan nga plano ang mga
amahan mao ang mangulo sa ilang mga pamilya diha sa gugma ug sa pagkamatarung ug may
kapangakohan sa pagsangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod alang sa
ilang mga pamilya. 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. Kakulangan, kamatayon, o laing
mga kahimtang mahimong manginahanglan sa pagsagop o sa pag-usab niini nga mga kalihokan
sa pag-amuma alang sa pamilya” (Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan).

3. Hunahunaa ang nagkalain-lain nga mga panghunahuna kabahin sa
kaminyoon nga gipasabut sa mga pamahayag nga imong nabasa

diha sa sinugdanan sa leksyon. Dayon tubaga ang mosunod nga pangutana
diha sa imong scripture study journal: Pagkahuman og tuon sa 1 Mga
Taga-Corinto 11:1–16, unsaon man nimo pagtubag ang tawo nga wala
makasabut sa kaimportante sa kaminyoon diha sa plano sa Dios?
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1 Mga Taga-Corinto 11:17–34
Si Pablo nagtudlo sa mga Santos nga taga-Corinto sa dili pagbaliwala sa sakrament
Unsa ang moabut sa hunahuna kon imong basahon ang mosunod nga
mga pulong?

• “Usa ka tinuoray nga espiritwal nga kasinatian.”

• “Usa ka pagbag-o sa kalag.”

• “Ang labing nindot sa akong adlaw nga Igpapahulay.”

Pamalandungi ang imong labing bag-o nga kasinatian sa pag-ambit sa sakrament,
ug hunahunaa kon kini nga mga pulong naghulagway ba sa imong kasinatian.

Samtang magtuon ka sa 1 Mga Taga-Corinto 11:17–34, pangita og mga
kamatuoran nga makatabang kanimo sa paghimo sa pag-ambit sa sakrament nga
usa ka mas espirituhanon ug makahuluganon nga kasinatian.

Sa panahon ni Pablo, ang mga miyembro sa Simbahan nagsunod og usa ka buhat
nga susama sa Katapusang Panihapon. Sila matag karon ug unya magpundok aron
mangaon og dungan ug dayon moambit sa sakrament. Si Apostol Pablo
nanghimaraut sa mga panagpundok tungod kay ang mga Santos mihimo niini nga
komon nga mga pagpangaon imbis nga ipadayon ang kasagrado nga kinahanglang
magauban sa pag-ambit sa sakrament. Ang Hubad ni Joseph Smith nagklaro sa
pamahayag ni Pablo kabahin sa katuyoan sa ilang panagtigum: “Sa dihang
managtigum kamo, dili ba kini aron mokaon sa panihapon sa Ginoo?” (Joseph
Smith Translation, 1 Mga Taga-Corinto 11:20).

Bisan tuod kini nga mga panagpundok gituyo aron sa pagpalambo sa pagpakigdait
ug panaghiusa, kasagaran nahimo kini nga mga panaglalis. Sumala sa narekord
diha sa 1 Mga Taga-Corinto 11:17–22, si Pablo nanghimaraut sa mga panagbingkil
nga anaa tali sa mga Santos nga taga-Corinto panahon niini nga mga pagpangaon.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 11:23–26, nga mangita kon unsay giawhag ni
Pablo nga hinumduman sa mga miyembro sa Simbahan kabahin sa sakrament. Sa
Iningles ang pulong nga shew sa bersikulo 26 parehas ra sa pulong nga show og
parehas ra ang paglitok. Apan ang Gresyanhon nga pulong nga maoy gihubad niini
nagpasabut sa pagsangyaw, pagpahibalo, o pagpamatuod.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto
11:27–30, nga mangita sa pasidaan nga
gihatag ni Pablo ngadto sa mga Santos
sa Corinto mahitungod sa sakrament.

Gikan niini nga mga bersikulo atong
makat-unan nga kadtong moambit sa
sakrament nga dili takus nagdala og
pagpanghimaraut ug tunglo sa ilang
mga kaugalingon.

Kini nga kamatuoran gikumpirmar diha sa Basahon ni Mormon, diin si Jesukristo
mipasidaan nga kadtong moambit sa sakrament nga dili takus, makakaon ug
makainom sa tunglo sa ilang mga kalag (tan-awa sa 3 Nephi 18:29). Agig dugang,
ang Manluluwas misulti sa mga lider sa priesthood nga sila kinahanglang dili
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motugot niadtong dili takus sa pag-ambit sa sakrament (tan-awa sa 3 Nephi 18:29).
Kon duna kay pangutana sa imong katakus sa pag-ambit sa sakrament,
kinahanglang makig-istorya ka sa imong bishop o branch president.

Sa 1 Mga Taga-Corinto 11:29, ang Gresyanhon nga pulong nga gihubad isip
“hukom sa silot [panghimaraut]” mahimo usab nga “pagkasinilutan.” Ang
pagkasinilutan nagpasabut nga “gisilutan nga sad-an sa Dios” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Gisilutan, Pagkasinilutan,” scriptures.lds.org). Ang panghimaraut
nagpasabut sa “kahimtang nga ipahunong ang pagpalambo sa usa ka tawo ug
gidid-an sa pagsulod sa atubangan sa Dios ug sa Iyang himaya. Ang panghimaraut
anaa sa nagkalain-lain nga mga ang-ang. Ang tanan nga dili makaangkon sa
kahingpitan sa celestial nga kahimayaan mahimo nga sa pipila ka bahin kutohan sa
ilang pag-uswag ug sa mga kahigayunan, ug sila mahimo nga panghimarauton
ngadto niana nga bahin” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Panghimaraut,”
scriptures.lds.org).

Hinumdumi nga “ikaw dili kinahanglan nga perpekto aron makaambit sa
sakrament, apan ikaw kinahanglan nga anaay espiritu sa pagkamapainubsanon ug
paghinulsol diha sa imong kasingkasing” (Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka
Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 217). Kon kita moambit sa sakrament uban sa dili
mahinulsulon nga kasingkasing ug walay tinguha sa paghinumdom ug pagsunod
sa Manluluwas, kita nag-ambit sa sakrament nga dili takus.

Hunahunaa kon nganong ang pag-ambit sa sakrament nga dili takus makadala og
panghimaraut sa atong mga kalag.

Basaha og balik ang 1 Mga Taga-Corinto 11:28, nga mangita kon unsay gitambag ni
Pablo nga buhaton sa mga miyembro sa Simbahan samtang nag-ambit sa
sakrament. Ikonsiderar ang pagmarka sa unsay imong makit-an.

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga kinahanglan natong susihon
ang atong mga kinabuhi samtang moambit kita sa sakrament.

Sa unsang mga paagi kaha nga kinahanglan natong susihon ang atong mga
kinabuhi?

Ang tuyo sa pagsusi sa atong mga kinabuhi dili lamang aron sa pagkonsiderar kon
takus ba kita nga moambit sa sakrament apan usab sa pagkonsiderar kon unsa kita
ka maayo nga naningkamot sa pagtuman sa atong mga pakigsaad uban sa Dios ug
sa unsang paagi kita tingali magtinguha sa paghinulsol ug paglambo.

Basaha ang mosunod nga mga pamahayag, ug pagkonsiderar og mga paagi nga
imong masusi ang imong kinabuhi samtang moambit ka sa sakrament.

Naghulagway sa usa ka kasinatian nga iyang nasinati samtang nag-ambit sa
sakrament, si Presidente Howard W. Hunter miingon: “Akong gipangutana ang
akong kaugalingon niini: ‘Ako bang gikonsiderar ang Dios nga mas importante sa
tanan ug gituman ang tanan Niyang mga sugo?’ Dayon namalandong ko ug
nakakuha og tubag. Ang paghimo og pakigsaad ngadto sa Ginoo nga kanunayng
motuman sa Iyang mga sugo usa ka seryuso nga obligasyon, ug ang pagbag-o

niana nga pakigsaad pinaagi sa pag-ambit sa sakrament sama usab ka seryuso. Ang ligdong nga
mga gutlo sa paghunahuna samtang gipaambit ang sakrament importante kaayo. Kini ang mga
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gutlo sa pagsusi sa kaugalingon, pagpamalandong, pag-ila sa kaugalingon—usa ka panahon sa
pagpamalandong ug sa pagdesisyon” (“Thoughts On the Sacrament,” Ensign, Mayo 1977, 25).

Si Tad R. Callister, kinatibuk-ang presidente sa Sunday School, samtang sakop pa
siya sa Seventy, mitudlo nga ang sakrament mao ang panahon sa
pagpamalandong ug pagtimbang-timbang sa kaugalingon: “Ang sakrament mao
ang … usa ka panahon sa lawom nga pagpamalandong ug pagsusi sa
kaugalingon. … Ang sakrament mao ang panahon nga kita wala lamang
maghinumdom sa Manluluwas, apan atong gitandi ang atong kinabuhi ngadto sa

Halangdong Ehemplo [Jesukristo]. Mao kini ang panahon sa pagsalikway sa tanang pag-ilad sa
kaugalingon; kini ang panahon sa hingpit nga balaanong kamatuoran. Tanan nga mga
pagpangatarungan, tanang pagpakaaron-ingnon kinahanglang ihiklin, tugotan ang atong
espiritu, kon unsa gayud kini, nga makighimamat espiritu ngadto sa Espiritu uban sa atong
Amahan. Niining higayona kita mahimong atong kaugalingong maghuhukom, namalandong kon
unsa gayud karon ang atong kinabuhi ug unsa gayud kini angay nga mamahimo” (The Infinite
Atonement [2000], 291).

Usa ka paagi sa paggamit niini nga baruganan sa pagsusi sa atong mga kinabuhi
samtang kita moambit sa sakrament mao ang paghunahuna og mga pangutana
nga mahimo nimong ikonsiderar samtang nangandam ka sa pag-ambit sa
sakrament. Sama pananglit, mahimo ka nga mangutana, “Unsaon man nako nga
mahimong mas maayo nga disipulo ni Jesukristo?” “Sa unsang paagi ang akong
kinabuhi nahisama sa kinabuhi sa Manluluwas? Sa unsang mga paagi kini wala
mahisama?” “Unsa nga kahuyang ang akong gipanlimbasugan nga nagpugong
kanako sa paglambo sa espirituhanong paagi?” “Unsay akong mabuhat karong
semanaha aron mahimong mas maayo og gamay?”

Gamita ang mga Doktrina ug mga Baruganan
Ang paggamit mahitabo kon ikaw maghunahuna, mamulong, ug magpuyo sumala sa mga
doktrina ug mga baruganan nga imong nakat-unan gikan sa imong pagtuon sa mga kasulatan.
Samtang imong gamiton ang mga doktrina ug mga baruganan sa imong kinabuhi, ikaw
mapanalanginan. Sama pananglit, samtang imong gamiton ang imong nakat-unan diha sa 1
Mga Taga-Corinto 11 kabahin sa sakrament, makaangkon ka og mas lawom nga pagsabut ug
pagpamatuod niini nga ordinansa.

4. Sa imong scripture study journal, paglista og pipila ka dugang nga
mga pangutana nga imong ikapangutana sa kaugalingon sa dili pa

ug atol sa sakrament.

5. Pagrekord diha sa imong scripture study journal og plano kon
unsay imong buhaton aron mas andam alang sa imong sunod nga

oportunidad sa pag-ambit sa sakrament.

Samtang imong susihon ang imong kinabuhi sa dili pa ug atol sa sakrament, ang
Ginoo makatabang nimo nga mahibalo kon unsaon nimo nga mas matuman ang
imong mga pakigsaad ug mahimong takus sa pagdawat sa mga panalangin nga
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Siya nagtinguha nga ihatag kanimo. Pasalig nga mosunod sa bisan unsa nga mga
aghat nga imong madawat.

Sa 1 Mga Taga-Corinto 11:33–34 atong mabasa ang dugang nga giya ni Pablo
ngadto sa mga Santos nga taga-Corinto kalabut sa ilang pagpangaon sa dihang
nagtigum sila aron sa pag-ambit sa sakrament. Iyang gisultihan ang mga Santos sa
paghunahuna sa usag usa ug sa paglikay sa panagbingkil.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Mga Taga-Corinto 11 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 22: DAY 4

1 Mga Taga-Corinto 12–14
Pasiuna
Si Apostol Pablo misulat kabahin sa daghang mga gasa sa Espiritu. Iyang gitandi
ang Simbahan ngadto sa usa ka pisikal nga lawas ug mipasabut nga sama nga ang
lawas nagkinahanglan sa matag bahin aron makalihok sa tukmang paagi, ang
Simbahan nagkinahanglan sa matag miyembro sa Simbahan sa paggamit sa iyang
kaugalingon nga mga gasa sa Espiritu aron motampo ug molig-on niini. Si Pablo
mitambag sa mga Santos sa pagtinguha sa gugmang putli ug sa espirituhanong
gasa sa pagpanagna.

1 Mga Taga-Corinto 12
Si Pablo nagtudlo kabahin sa espirituhanong mga gasa
Basaha ang mosunod nga mga pamahayag, ug lingini ang usa nga sa imong
hunahuna mas tukma:

• Ang pagpamatuod maangkon.

• Ang pagpamatuod usa ka gasa.

Ipasabut ang imong tubag: ____________________

Samtang magtuon ka sa 1 Mga Taga-Corinto 12, pangita og usa ka baruganan nga
makatabang kanimo nga masayud unsaon sa pagkaangkon og lig-on nga personal
nga pagpamatuod kabahin ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo.

Sa 1 Mga Taga-Corinto 12:1–2 atong mabasa nga si Apostol Pablo gustong motudlo
sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto kabahin sa espirituhanong mga gasa.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 12:3, nga mangita unsaon nato pagkahibalo sa
atong kaugalingon nga si Jesus mao ang Ginoo ug Manluluwas. Si Propeta Joseph
Smith mitudlo nga ang pulong nga makaingon diha sa 1 Mga Taga-Corinto 12:3
kinahanglang sabton isip nasayud (tan-awa sa History of the Church, 4:602–3).

Gamit ang unsay imong nakat-unan gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 12:3,
kompletuha ang mosunod nga kamatuoran: Pinaagi lamang sa
____________________ nga kita makaangkon og personal nga pagpamatuod
nga si Jesukristo ang atong Manluluwas.

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan mitudlo kabahin sa atong
panginahanglan nga makadawat og personal nga pagpamatuod:

“Ang pagpamatuod usa ka labing bililhon nga kabtangan kay wala kini
maangkon pinaagi sa pangatarungan o rason lamang, dili kini mapalit sa
yutan-ong mga kabtangan, ug kini dili ikahatag isip gasa o mapanunod gikan sa
atong mga katigulangan. Dili kita magsalig sa mga pagpamatuod sa ubang mga
tawo. Kinahanglan kitang masayud sa atong mga kaugalingon. Si Presidente
Gordon B. Hinckley miingon, ‘Ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay

responsibilidad nga masayud sa iyang kaugalingon uban sa usa ka kasigurohan nga walay bisan
unsang pagduha-duha nga si Jesus mao ang nabanhaw, buhi nga Anak sa buhi nga Dios’ (‘Fear
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Not to Do Good,’ Ensign, Mayo 1983, 80). …

“Atong madawat kini nga pagpamatuod kon ang Espiritu Santo mamulong ngadto sa espiritu
nga anaa kanato. Makadawat kita og usa ka malinawon ug dili mapaling-paling nga kasiguroan
nga maoy mahimong tinubdan sa atong pagpamatuod ug lig-on nga pagtuo” (“Ang Gahum sa
Personal nga Pagpamatuod,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 38).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong importante man nga masabtan nga ang pagpamatuod kabahin ni
Jesukristo moabut lamang pinaagi sa Espiritu Santo?

b. Unsay atong mabuhat aron madapit ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi
ug madawat kana nga pagpamatuod?

Sama sa narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 12:4–31, si Pablo mitudlo sa mga
Santos sa Corinto nga daghang espirituhanon nga mga gasa ang gihatag alang sa
kaayohan sa tanang anak sa Langitnong Amahan ug sa pagtabang sa mga
miyembro sa pagserbisyo sa usag usa. Ang mga gasa sa Espiritu mao ang mga
panalangin, o abilidad nga gihatag pinaagi sa Espiritu Santo, ug ang Dios naghatag
og dili moubos usa ka gasa sa matag miyembro sa Simbahan (tan-awa sa D&P
46:11). Si Pablo mitandi sa Simbahan ngadto sa usa ka pisikal nga lawas. Sama nga
ang matag bahin sa lawas gikinahanglan aron ang lawas molihok sa saktong paagi,
ang matag miyembro sa Simbahan makagamit sa iyang espirituhanong mga gasa
aron makatampo ug makalig-on sa Simbahan. Alang niini nga katuyoan, si Pablo
mitambag sa mga Santos nga “tinguhaa hinoon ninyo pag-ayo ang labi pa ka
dagkung mga hiyas” (1 Mga Taga-Corinto 12:31).

1 Mga Taga-Corinto 13
Si Pablo nagtudlo mahitungod sa kaimportante sa pagbaton og gugmang putli
Basaha ang mosunod nga mga sitwasyon, ug ikonsiderar unsa nga makadaut nga
mga epekto ang mahimong moresulta gikan niini nga mga kinaiya ug pamatasan.

• Kanunay ka nga mapungot ug maglagot sa kinaiya sa usa ka igsoon.

• Usa ka klasmeyt nagsinalbahis nimo, mao nga mibati ka nga angay lang nga
magsinalbahis ka kaniya.

• Nasuya ka sa mga talento ug mga kalampusan sa usa ka higala.

• Usahay sayon ra nimo nga manglibak ug mosulti og dili maayo sa uban diha sa
imong korum sa priesthood o klase sa Young Women.

Paghimo og mga Tumong sa Paggamit sa Unsay Imong Nakat-unan
Ang paghimo og mga tumong sa paggamit sa unsay imong nakat-unan makatabang kanimo nga
molihok pinaagi sa hugot nga pagtuo, mas makat-on gikan sa imong pagtuon, ug mouswag sa
espirituhanong paagi. Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo samtang naghimo ka og mga tumong.
Siguroa nga ang imong mga tumong nagkinahanglan og paningkamot apan usab tinud-anay ug
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makab-ot. Isulat sa piho nga paagi unsay imong buhaton, kanus-a nimo plano nga buhaton kini,
ug ang plano nimo unsaon kini sa pagbuhat. Dayon ribyuha kanunay ang imong pag-uswag.

Samtang magtuon ka sa 1 Mga Taga-Corinto 13, pangita og mga kamatuoran nga
makatabang kanimo sa paglikay sa mga kinaiya ug pamatasan nga makaguba sa
imong kaugalingong kalipay ug positibong pakigrelasyon sa uban.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 13:1–3, nga mangita alang sa usa ka kinaiya ug
gasa sa Espiritu nga gidayeg pag-ayo ni Pablo.

Ang gugma nga putli mao “ang kinatas-an, labing dungganan, labing lig-on nga
matang sa gugma, dili lamang pagbati” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Gugma
nga Putli”).

Timan-i kini nga mga bersikulo kon giunsa paghulagway ni Apostol Pablo kadtong
dunay lain pang espirituhanong mga gasa apan walay gugma nga putli (tan-awa
usab sa D&P 88:125).

Ang mga pulong nga “masaba nga agong” ug “piyangpiyang nga nagatagingting”
diha sa bersikulo 1 nagpasabut sa mga instrumento nga makahimo og kusog nga
mga tingog. Sa kinatibuk-ang kahulugan sa 1 Mga Taga-Corinto 13:1, kini nga mga
pulong nagpasabut sa pagsulti og mga pulong nga walay unod o walay kahulugan
kon ang mamumulong wala gidasig sa gugma nga putli.

Si Pablo mihulagway og mga kalidad ug mga kinaiya sa gugmang putli aron sa
pagtabang sa mga Santos nga taga-Corinto nga mas makasabut niini nga gasa.
Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 13:4–8, nga mangita sa mga paghulagway ni Pablo
sa gugmang putli. Mahimo nimong ikonsiderar ang pagmarka sa unsay imong
makit-an.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga pagpasabut sa mga pulong nga mahimong
lisud sabton: Ang pulong nga “mapailubon” (bersikulo 4) naghulagway sa tawo
nga mapailubon nga naglahutay sa mga pagsulay. Ang “dili masinahon” (bersikulo
4) naghulagway sa tawo nga dili masina sa uban. Ang “dili tigpagawal” (bersikulo
4) naghulagway sa tawo nga dili manghambog. Ang “dili tigpaburot” (bersikulo 5)
naghulagway sa kalidad sa pagkamapainubsanon. Ang “dili bastos” (bersikulo 5)
naghulagway sa tawo nga dili salbahis o walay paghunahuna sa uban. Ang “dili
maakop-akopon” (bersikulo 5) naghulagway sa kalidad sa pag-una sa Dios ug sa
uban kay sa kaugalingon. Ang “dili masuk-anon” (bersikulo 5) naghulagway sa
tawo nga dili dali masuko. Ang “motuo sa tanang mga butang” (bersikulo 7)
naghulagway sa tawo nga modawat sa tanang kamatuoran.

Kang kinsang kinabuhi ang usa ka ehemplo sa tanan niini nga mga hiyas sa gugma
nga putli nga gihulagway ni Pablo?

Diha sa Moroni 7:47 atong mabasa nga si propeta Mormon mitudlo nga ang
“gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo.” Mahimo nimong
ikonsiderar ang pagsulat niini nga kahulugan ug pakisayran tapad sa 1 Mga
Taga-Corinto 13:4–8.

2. Pagpili og duha o tulo ka deskripsyon sa gugmang putli gikan sa 1
Mga Taga-Corinto 13:4–8. Sa imong scripture study journal,

UNIT 22,  DAY 4

527



ipasabut kon sa unsang paagi kini naghulagway kang Jesukristo, ug paghatag
og usa ka ehemplo gikan sa Iyang kinabuhi alang sa kada deskripsyon nga
imong gipili.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 13:4–8
mao nga samtang kita nagtinguha nga makaangkon sa espirituhanong gasa sa
gugmang putli, kita mahimong mas mahisama sa atong Manluluwas, si
Jesukristo.

Unsa kaha ang gipasabut diha sa bersikulo 8 nga ang “gugma wala gayuy
pagkatapos”? ____________________

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mihulagway og usa ka paagi nga ang gugmang putli dili mapakyas [matapos]:
“Ang kinabuhi puno sa mga kahadlok ug mga kapakyasan. Usahay mapakyas
ang mga butang. Usahay ang mga tawo mopakyas kanato, o ang ekonomiya o
negosyo o ang gobyerno mopakyas kanato. Apan usa ka butang sa karon o sa
kahangturan ang dili mopakyas kanato—ang tiunay nga gugma ni Kristo” (Christ

and the New Covenant [1997], 337).

Sa 1 Mga Taga-Corinto 13:9–12 atong mabasa kon unsay gitudlo ni Pablo kon
nganong ang espirituhanong mga gasa sa kahibalo ug sa pagpanagna sa katapusan
mawala. Si Pablo nakaobserbar nga ang kahibalo nga anaa niini nga kinabuhi dili
kompleto ug nga kita makabaton og hingpit nga kahibalo diha sa kahangturan.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 13:13, nga mangita sa tulo ka mga gasa sa Espiritu
nga gitudlo ni Pablo nga magapabilin, buot ipasabut nga molahutay o magpabilin
nga makanunayon.

Basi sa 1 Mga Taga-Corinto 13:13, kompletuha ang mosunod nga kamatuoran:
____________________ mao ang labing daku [mahinungdanon] nga gasa sa
Espiritu.

Ngano kaha nga ang gugmang putli mao ang labing mahinungdanon nga gasa sa
Espiritu? ____________________

Sama sa narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 14:1, si Pablo mitambag sa mga
Santos nga “himoa ang gugmang putli ingon nga maoy imong kalab-uton.” Basaha
ang Moroni 7:48, nga mangita kon unsay gitudlo ni Mormon nga buhaton sa iyang
mga katawhan aron makaangkon sa gasa sa gugmang putli.

Sa unsang paagi kita makaangkon niini ug sa ubang espirituhanong mga gasa?
Sumala ni Mormon, ngadto kang kinsa itugyan sa Langitnong Amahan ang gasa sa
gugmang putli?

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsang paagi ang pagbaton og gugmang putli makapalambo sa atong
mga relasyon sa pamilya, mga higala, ug mga kaedad?

b. Kanus-a ka nakasaksi sa gugmang putli sa paagi sa pagtagad kanimo sa usa
ka tawo o sa uban?
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c. Asa sa mga hiyas sa gugmang putli nga gilista diha sa 1 Mga Taga-Corinto
13:4–7 ang imong gibati nga maoy labing lisud alang kanimo nga
maangkon? Ngano man? Pagsulat og usa ka tumong kalabut sa unsay
imong buhaton sa pagtinguha ug pag-angkon sa gasa sa gugmang putli.

1 Mga Taga-Corinto 14
Si Pablo nagtudlo nga ang gasa sa propesiya [panagna] labaw pa kay sa gasa sa
mga dila [pinulongan]
Sa 1 Mga Taga-Corinto 14:1–3 si Pablo mitambag sa mga Santos nga magtinguha
sa gasa sa pagpanagna. Siya miingon nga ang gasa sa pagpanagna naglig-on, o
nagtudlo, sa uban labaw pa kay sa gasa sa pinulongan.

“Ang usa ka panagna naglangkob og balaanon nga dinasig nga mga pulong o mga sinulat, diin
ang usa ka tawo modawat pinaagi sa pagpadayag gikan sa Espiritu Santo. Ang pagpamatuod ni
Jesus mao ang espiritu sa profesiya [panagna] (Pin. 19:10). … Kon ang usa ka tawo managna,
siya mamulong o magsulat niana diin ang Dios buot kaniya nga masayud, alang sa iyang
kaayohan o kaayohan sa uban” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagpanagna, Panagna,”
scriptures.lds.org).

Gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 14:1–3 atong makat-unan nga samtang kita
motudlo ug mopamatuod pinaagi sa inspirasyon, kita makatabang sa
paglig-on ug paghupay sa uban. Ang usa ka paagi nga makaawhag kita sa uban
(tan-awa sa bersikulo 3) mao ang pagdasig kanila.

Ikonsiderar sa dihang ang pagtudlo o pagpamatuod sa usa ka tawo mitudlo,
miawhag, o mihupay kanimo.

Sa 1 Mga Taga-Corinto 14:4–40, si Pablo mipasidaan sa mga Santos nga
taga-Corinto kabahin sa gasa sa pagsulti og mga pinulongan. Mipasidaan siya nga
kon gamiton sa dili tukma nga paagi, ang gasa sa mga pinulongan mapakyas sa
paglig-on sa Simbahan ug makabalda sa mga miyembro sa pagtinguha sa mas
maayo pa nga espirituhanong mga gasa. Si Pablo usab mitudlo nga ang “Dios dili
Dios sa kasamok” (1 Mga Taga-Corinto 14:33) ug nga ang tanang mga butang diha
sa Simbahan kinahanglan nga buhaton sa tukma nga pagkahan-ay.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Mga Taga-Corinto 12–14 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 23: DAY 1

1 Mga Taga-Corinto
15:1–29
Pasiuna
Si Apostol Pablo nakahibalo nga ang pipila ka mga miyembro sa Simbahan sa
Corinto nagtudlo nga walay Pagkabanhaw sa mga patay. Siya mipamatuod nga si
Jesukristo mibangon gikan sa mga patay ug mipasabut kon unsay kahulugan sa
Pagkabanhaw alang sa tanang anak sa Langitnong Amahan.

1 Mga Taga-Corinto 15:1–10
Si Pablo naghatag og ebidensya sa Pagkabanhaw ni Jesukristo

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Thomas S. Monson: “Akong
mga kaigsoonan, kita mokatawa, kita mohilak, kita motrabaho, kita modula, kita
mohigugma, kita mabuhi. Ug unya kita mamatay. Kitang tanan mamatay gayud.
Ang tanan kinahanglang moagi sa iyang mga ganghaan. Ang kamatayon moabot
sa mga tigulang, sa mga gikapoy ug naluya. Mobisita kini sa kabatan-onan
samtang anaa sa tumang paglaum ug pagpaabot sa maayong kaugmaon. Ni ang

gagmayng mga bata libre niini. Sa mga pulong ni Apostol Pablo, ‘Ug maingon nga ang tawo
ginabut-an nga mamatay sa makausa ra’ [Mga Hebreohanon 9:27]” (“Ako Nasayud nga ang
Akong Manunubos Buhi!” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 24).

Pamalandongi ang mga hunahuna o pagbati nga imong nasinati sa dihang ang usa
ka tawo nga imong kaila namatay.

Samtang magtuon ka sa 1 Mga Taga-Corinto 15:1–29, pangita og mga baruganan
nga makatabang kanimo kon ang usa ka tawo nga imong kaila mamatay.

Sa pagtapos ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga Santos sa Corinto, iyang
gihisgutan ang usa ka sayop nga tinuohan nga gitudlo sa ubang mga miyembro sa
Simbahan. Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:12, nga mangita kon unsa nga sayop
nga tinuohan ang gitudlo.

Ngano kaha nga nabalaka man si Pablo niining sayop nga tinuohan?
____________________

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:3–8, nga mangita kon unsay gisulat ni Pablo
aron sa pagtabang sa mga miyembro sa Simbahan nga makasabut sa katinuod sa
Pagkabanhaw sa Manluluwas. (Timan-i nga Cefas ang laing pangalan ni
Apostol Pedro.)

Atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo nga ang mga Apostoles
nagpamatuod nga si Jesukristo namatay alang sa atong mga sala ug
nabanhaw gikan sa mga patay. (Mahimo nimong markahan o timan-an kini nga
kamatuoran diha sa imong mga kasulatan.)
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Si Presidente Monson mipakigbahin sa mosunod nga pagpamatuod: “Uban sa
tanan nakong kasingkasing ug tumang pagbati sa akong kalag, mangusog ako sa
akong tingog agig pagpamatuod isip usa ka linain nga saksi ug mamahayag nga
ang Dios tinuod gayud nga buhi. Si Jesus Iyang Anak, ang Bugtong Anak sa
Amahan diha sa unod. Siya ang atong Manunubos; Siya ang atong Tigpataliwala
sa Amahan. Siya kadto ang namatay sa krus aron sa pagtubos sa atong mga

kasal-anan. Nahimo Siya nga unang mga bunga sa Pagkabanhaw. Tungod kay Siya namatay, ang
tanan gayud mabuhi pag-usab. ‘Matam-is nga pulong kini: “Ang Manunubos ko buhi!”’ [“Ako
Nasayud Nga Akong Manunubos Buhi!” Mga Himno ug Mga Awit sa mga Bata, nu. 38]. Hinaut
ang tibuok kalibutan masayud niini ug mosunod niana nga kahibalo” (“Ako Nasayud Nga ang
Akong Manunubos Buhi!” 25).

Pamalandongi kon sa unsang paagi ang mga pagpamatuod sa mga Apostoles
kabahin sa Pagkabanhaw ni Jesukristo nakatabang sa paglig-on sa imong hugot
nga pagtuo sa Manluluwas ug sa Iyang Pagkabanhaw.

1 Mga Taga-Corinto 15:11–29
Si Pablo nagpasabut sa doktrina sa Pagkabanhaw
Sama sa narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 15:11–15, si Apostol Pablo
nangutana nganong ang mga Santos nga taga-Corinto nagsugod sa pagduha-duha
sa katinuod sa Pagkabanhaw. Siya mirason nga kon wala ang Pagkabanhaw sa mga
patay, nan si Jesukristo wala mabanhaw. Ug kon si Jesukristo wala pa mobangon
gikan sa mga patay, niana ang tanang mga saksi sa Iyang Pagkabanhaw sayop ug
walay pulos ang pagsangyaw sa ebanghelyo.

Si Propeta Joseph Smith mitudlo: “Ang sukaranan nga mga baruganan sa atong
relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga Apostoles ug mga Propeta, mahitungod
ni Jesukristo, nga Siya namatay, gilubong, ug mibangon sa ikatulong adlaw, ug
mikayab ngadto sa langit; ug sa ubang mga butang nga may kalabutan sa atong
relihiyon sumpay lamang niini.” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: Joseph Smith [2007], 58; ang mga sumpay mao ang mga dugang

ngadto sa usa ka butang o mga bahin nga gitipon ngadto sa mas dako nga butang).

1. Kopyaha ang kauban nga tsart diha sa imong scripture study
journal. Dayon basaha ang mga tudling sa kasulatan nga gilista

diha sa wala nga kolum sa tsart, nga mangita kon unsaon nimo pagkompleto
ang katugbang nga mga sentence diha sa tuo nga kolum. Dayon kompletuha
ang mga sentence diha sa imong scripture study journal:

Note that the word firstfruits in 1 Corinthians 15:20 refers to the first crop that is
harvested by a farmer. (Timan-i nga ang 1 Mga Taga-Corinto 15:20–22 usa ka
scripture mastery passage. Mahimo nimo kining markahan sa lahi nga paagi
aron makit-an nimo kini sa umaabut.)

1 Mga Taga-Corinto 15:16–19 Kon si Jesus wala pa mobangon gikan sa mga patay, niana …

1 Mga Taga-Corinto 15:20–22 Tungod kay si Jesus mibangon gikan sa mga patay, niana …
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Tan-awa ang pamahayag ni Pablo sa 1 Mga Taga-Corinto 15:19: “Kon niini rang
kinabuhia may paglaum kita kang Kristo, nan, sa tanang mga tawo kita mao ang
labing takus pagakaloy-an.” Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa
pagpamatuod ni Pablo diha sa mga bersikulo 20–22 mao nga tungod sa
Pagkabanhaw ni Jesukristo, kita adunay paglaum.

2. Sa imong scripture study journal, isulat kon sa unsang paagi ang
Pagkabanhaw ni Jesukristo makahatag og paglaum kanimo kon ang

imong kaila namatay o kon ikaw nahadlok sa imong kaugalingong umaabut
nga kamatayon.

3. Tubaga ang usa o duha sa mosunod nga mga assignment diha sa
imong scripture study journal:

a. Isulat ang imong pagpamatuod sa katinuod sa Pagkabanhaw ug sa
kaimportante niini diha sa plano sa Langitnong Amahan sa kaluwasan.
Ikonsiderar ang pagpakigbahin sa imong pagpamatuod mahitungod sa
Pagkabanhaw ngadto sa laing tawo.

b. Hangyoa ang usa ka ginikanan, higala, o lider sa Simbahan nga ipakigbahin
kanimo ang iyang pagpamatuod kabahin sa Pagkabanhaw. Pagsulat kabahin
sa unsay imong nakat-unan ug gibati samtang naminaw ka niana nga
pagpamatuod.

Sama sa narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 15:23–24, si Pablo mitudlo nga
adunay han-ay sa Pagkabanhaw. Si Jesukristo ang unang mibangon, ug mosunod
pagbangon ang Iyang matinud-anong mga sumusunod. Ang Doktrina ug mga
Pakigsaad nagtudlo nga kining matinud-anong mga sumusunod makapanunod sa
celestial nga himaya (tan-awa sa D&P 76: 50–70; 88: 97–98). Kadtong dili
maisugon sa ilang pagpamatuod kabahin ni Jesukristo ug kadtong mga dautan
ulahi nga pagabanhawon (tan-awa sa D&P 76:71–86; 88: 99–101). Si Pablo mitudlo
usab nga sa “katapusan” (panahon sa Milenyum), si Jesukristo “[motugyan] sa
gingharian” ngadto sa Langitnong Amahan human matapos ang tanang porma sa
yutan-on (o kalibutanon) nga “kamandoan ug kagahum” (1 Mga Taga-Corinto
15:24).

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:25–26, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo
nga mahitabo sa mga kaaway ni Jesukristo sa panahon sa Milenyum.

Timan-i ang katapusang kaaway nga pagalaglagon ni Jesukristo. Nganong
makonsiderar man ang kamatayon nga usa ka kaaway ngadto ni Jesukristo ug sa
plano sa Langitnong Amahan? (Tan-awa sa Moises 1:39.) ____________________

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:29, nga mangita sa ordinansa nga gipahigayon
sa mga Santos nga taga-Corinto.

Sa imong kaugalingong mga pulong, i-summarize kon unsa ang gipangutana ni
Pablo sa mga Santos kabahin sa ilang pag-apil sa mga bunyag alang sa mga patay:
____________________

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 15:29 mao
nga kadtong nangamatay nga walay bunyag mahimong modawat niining
importante nga ordinansa.
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Payson Utah Temple

Si Presidente Gordon B. Hinckley mipasabut nga ang mga templo nagbarug isip
simbolo sa atong pagtuo diha sa Pagkabanhaw: “Matag templo, dako man kini o
gamay, daan o bag-o, maoy usa ka pagpadayag sa atong pagpamatuod nga ang
kinabuhi human sa kamatayon tinuod ug sigurado sama sa pagkamortal. Dili na
kinahanglanon ang mga templo kon ang espiritu ug kalag sa tawo dili
mahangturon. Ang matag ordinansa nga gipahigayon dinhi niining sagrado nga

mga balay mahangturon ang mga sangputanan” (“This Peaceful House of God,” Ensign, Mayo
1993, 74).

Kon nagpuyo ka duol sa templo,
paghunahuna og higayon nga
mipahigayon ka sa bunyag alang sa
mga patay o miandam sa mga ngalan sa
imong katigulangan aron madala sa
templo. Unsay imong mga pagbati
samang nag-andam ka og mga ngalan
o mipahigayon sa buhat alang kanila
diha sa templo? Kon wala ka magpuyo
duol sa templo, ikonsiderar kon unsay
imong mabuhat aron sa pagtabang diha
sa buhat sa kaluwasan alang sa
mga patay.

4. Tubaga ang mosunod
nga pangutana diha sa

imong scripture study journal:
Unsay imong mabuhat aron mas
hingpit ka nga makaapil sa family
history ug buhat sa templo, ug sa
unsang paagi kaha ang imong
partisipasyon makatabang sa paglig-on sa imong pagpamatuod sa
Pagkabanhaw?

Sa usa ka piraso nga papel, pagsulat og usa ka personal nga tumong kon unsaon
nimo nga mas makaapil sa family history ug buhat sa templo. Ibutang ang papel sa
usa ka dapit diin makapahinumdom kini kanimo sa pagtrabaho sa imong tumong.

Scripture Mastery—1 Mga Taga-Corinto 15:20–22
5. Ang pagsag-ulo niini nga scripture mastery passage (1 Mga

Taga-Corinto 15:20–22) makatabang nimo nga makabaton sa mga
pulong ug salabutan aron sa pagtabang nimo sa pagtudlo sa doktrina sa
Pagkabanhaw ngadto sa uban. Paggahin og pipila ka gutlo sa pagsag-ulo sa
bersikulo 22, ug dayon i-recite kini nga dili motan-aw sa imong mga kasulatan.
Buhata usab kini sa bersikulo 21, mag-recite sa mga bersikulo 21–22; ug dayon
bersikulo 20, mag-recite sa tulo ka mga bersikulo nga pasunod. Sa katapusan,
sulayi pagsulat ang tibuok scripture mastery passage diha sa imong scripture
study journal basi sa imong nasag-ulo.
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6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Mga Taga-Corinto 15:1–29 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

UNIT 23,  DAY 1

534



UNIT 23, DAY 2

1 Mga Taga-Corinto
15:30–16:24
Pasiuna
Si Apostol Pablo mipadayon sa pagtudlo sa mga Santos sa Corinto kabahin sa
Pagkabanhaw. Siya nagmaya diha sa kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon. Si
Pablo miawhag usab sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto sa paghatag og
ubay-ubay nga mga donasyon alang sa timawa nga mga Santos nga nagpuyo sa
Jerusalem.

Pag-ampo sa dili pa Ka Magtuon
Ang sinsero nga pag-ampo makatabang sa pagpahiangay sa atong kabubut-on ngadto sa
kabubut-on sa Dios ug makadapit sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Batasana ang pag-ampo
sa dili pa ka magtuon sa mga kasulatan ug sa mga leksyon niini nga seminary course.

1 Mga Taga-Corinto 15:30–52
Si Pablo nagtudlo kabahin sa Pagkabanhaw
Nakahunahuna ka ba kon sa unsang paagi nga lahi ang imong kinabuhi kon wala
ka pa motuo sa kinabuhi human sa kamatayon? Sa unsang paagi kaha mopili sa
pagpuyo ang mga tawo kon wala sila motuo nga mabuhi sila pag-usab human sila
mamatay? ____________________

Sa 1 Mga Taga-Corinto 15:1–29 atong makat-unan nga si Apostol Pablo mikorihir
sa sayop nga tinuohan sa ubang mga Santos nga taga-Corinto nga walay
pagkabanhaw sa mga patay. Sa 1 Mga Taga-Corinto 15:30–34 atong mabasa nga si
Pablo mihangyo sa mga Santos sa pagkonsiderar ngano nga ang usa ka tawo kinsa
mituo ni Jesukristo molahutay sa pagpanggukod ug moatubang og posibleng
kamatayon kon wala pay pagkabanhaw. Mipasidaan usab siya sa mga Santos nga
dili magpalingla sa kinaiya sa mga tawo nga moingon, “Mangaon ug manag-inom
kita; kay ugma mga patay na kita”(1 Mga Taga-Corinto 15:32), nga nagpahayag sa
sayop nga tinuohan nga makahimo kita sa unsay atong gusto tungod kay wala nay
kinabuhi human sa kamatayon ug, busa, walay balaan nga paghukom.

Tungod kay ang Pagkabanhaw tinuod, nganong kuyaw man ang pagdawat niini
nga kinaiya?

Samtang magtuon ka sa nahibilin sa 1 Mga Taga-Corinto 15, pangita og mga
kamatuoran nga makatabang kanimo nga makasabut kon sa unsang paagi ang
pagkaadunay kahibalo sa Pagkabanhaw makaimpluwensya sa imong mga pagpili
dinhi sa pagkamortal.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:35, nga mangita sa posibleng mga pangutana sa
mga tawo kabahin sa Pagkabanhaw.

535



Diha sa 1 Mga Taga-Corinto 15:36–38 atong makat-unan nga si Pablo mitabang sa
pagtubag niini nga mga pangutana pinaagi sa paggamit sa usa ka liso nga
morepresentar sa mortal nga lawas, diin—human sa kamatayon ug paglubong diha
sa yuta—mobangon sa Pagkabanhaw.

Ikonsiderar kon unsaon nimo
paghulagway ang kalainan tali sa
gikusgon sa kahayag nga namugna sa
adlaw kon itandi sa gikusgon sa
kahayag gikan sa buwan. Unsa ang
kahayag sa buwan kon itandi sa
kahayag sa mga bitoon?

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:39–42, nga mangita kon giunsa paggamit ni
Pablo ang kahayag sa adlaw, bulan, ug mga bitoon aron sa pagpasabut sa kalainan
sa nabanhaw nga mga lawas. Basaha usab ang Hubad ni Joseph Smith sa 1 Mga
Taga-Corinto 15:40 (sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org). Niini nga
kinatibuk-ang kahulugan ang pulong nga himaya mahimong magpasabut sa
kahayag, katahum, o kasanag. (Timan-i nga ang 1 Mga Taga-Corinto 15:40–42 usa
ka scripture mastery passage. Mahimo nimo kining markahan sa lahi nga paagi
aron makit-an nimo kini sa umaabut.)

Usa ka kamatuoran nga gitudlo ni Apostol Pablo niini nga mga bersikulo mao nga
adunay lain-laing mga ang-ang sa himaya alang sa nabanhaw nga mga lawas.
Sa laing pagkasulti, ang ubang nabanhaw nga mga lawas adunay mas labaw nga
kasanag ug katahum kay sa uban.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Joseph Fielding Smith, nga
mangita kon sa unsang paagi ang nagkalain-lain nga mga himaya sa nabanhaw
nga mga lawas lahi gikan sa usag usa. (Sa dihang si Presidente Smith mihisgut sa
“celestial nga mga lawas”, siya nagpasabut niadtong makaangkon sa kinatas-an
nga ang-ang sa himaya sa celestial nga gingharian [tan-awa sa D&P 131:1–4].)

“Sa pagkabanhaw adunay lain-laing matang sa mga lawas; dili tanan
managsama. Ang lawas nga madawat sa tawo motino sa iyang lugar
pagkahuman niini. Adunay mga lawas nga celestial, mga lawas nga terrestrial,
ug mga lawas nga telestial. …

“… Ang pipila makaangkon og mga lawas nga celestial uban sa tanang gahum
sa kahimayaan ug mahangturon nga pagsanay. Kini nga mga lawas mosanag

sama sa adlaw sama sa lawas sa atong Manluluwas. … Kadtong mosulod sa terrestrial nga
gingharian makaangkon og mga lawas nga terrestrial, ug dili sila mosanag sama sa adlaw, apan
sila mas mahimayaon kay sa mga lawas niadong makadawat sa telestial nga himaya” (Doctrines
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:286–87).

Timan-i nga si Presidente Smith mipasabut nga ang himaya o lawas nga atong
madawat sa Pagkabanhaw motino sa gingharian diin kita mopuyo.
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Ang “gahum sa kahimayaan” nga
gipasabut ni Presidente Smith naglakip
sa abilidad nga makapuyo sa matang sa
kinabuhi nga gipuy-an sa Dios, ug ang
“mahangturon nga pagsanay” mao ang
abilidad sa pagpadayon sa pagbaton og
mga anak sa kahangturan. Kini nga
mga panalangin anaa lamang niadtong
nahimaya diha sa kinatas-an nga
ang-ang sa celestial nga gingharian
(tan-awa sa D&P 131:1–4; 132:19–20).

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:21–22, nga mangita kon unsay
kinahanglan natong buhaton aron makadawat og celestial nga lawas kon kita
mabanhaw. Ang “pagsunod sa balaod sa celestial nga gingharian” (bersikulo 22)
nagpasabut sa pagdawat sa tanang mga ordinansa ug sa paghimo ug pagtuman sa
tanan nga mga pakigsaad nga gikinahanglan aron makasulod sa celestial nga
gingharian.

1. Sa imong scripture study journal, isulat kon sa unsang paagi ang
pagkasayud mahitungod sa himaya ug mga panalangin nga

maanaa lamang sa nabanhaw nga mga binuhat diha sa kinatas-an nga ang-ang
sa celestial nga gingharian makaapekto sa mga pagpili nga buhaton sa usa ka
tawo sa pagkamortal.

Sama sa narekord diha sa 1 Mga Taga-Corinto 15:42–52, si Pablo dugang nga
mipatin-aw kon sama sa unsa ang nabanhaw nga lawas. Iyang gipasabut ang usa
ka mortal nga lawas isip “lawasnon” (mga bersikulo 44, 46) ug madunot ra, ug
iyang gipasabut ang usa ka nabanhaw nga lawas isip “espirituhanon” (mga
bersikulo 44, 46) ug “dili na madunot” (bersikulo 52).

Scripture Mastery—1 Mga Taga-Corinto 15:40–42
2. Itudlo ang unsay imong nakat-unan kabahin sa kalainan tali sa

mga nabanhaw nga lawas ngadto sa usa ka sakop sa pamilya o
higala. Gamita kini nga scripture mastery passage (1 Mga Taga-Corinto
15:40–42) samtang magtudlo ka. Human nimo og tudlo, hangyoa ang tawo nga
imong gitudloan nga mopakigbahin sa bisan unsa nga mahimo niyang
madugang sa unsay imong gitudlo. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod
kabahin sa Pagkabanhaw ngadto sa tawo nga imong gitudloan. Sa imong
scripture study journal, irekord unsay imong nakat-unan gikan sa imong
kasinatian.

1 Mga Taga-Corinto 15:53–58
Si Pablo nalipay sa kadaugan ni Jesukristo batok sa kamatayon
Lingini ang mosunod nga mga kondisyon nga gusto nimo nga masinati:

Sakit Gutom Kasakit

Walay sakit Walay kagutom Walay kasakit
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Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:53, nga mangita sa doktrina nga gitudlo ni
Pablo kabahin sa kahimtang sa atong mga lawas kon kita mabanhaw.

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga kita mabanhaw sa dili
madunot ug imortal nga kahimtang. Ang atong nabanhaw nga mga lawas dili
madunot, nagpasabut nga dili na gayud kini mamatay o makasinati og sakit, o
kasakit. Kini nga kahibalo nagtabang kanato nga makasabut nga ang atong mga
kabalaka mahitungod sa kamatayon “gilamoy” (1 Mga Taga-Corinto 15:54) sa
paglaum sa mahimayaong pagkabanhaw.

Paghunahuna og panahon nga ikaw o imong kaila napaakan og usa ka insekto.
Unsa kaha ang labing sakit nga matang sa ikot [paak]?

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:54–55, nga mangita sa giingon ni Pablo nga
wala nay ikot.

Sa unsang paagi ang pisikal nga kamatayon “moikot,” o daw nagmadaugon
batok kanato?

Sa unsang paagi ang ikot sa pisikal nga kamatayon “gilamoy diha sa kadaugan” (1
Mga Taga-Corinto 15:54) pinaagi ni Jesukristo?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
ang pisikal nga kamatayon dili magmadaugon batok kanato tungod sa
Pagkabanhaw ni Jesukristo.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:56, nga mangita sa ikot nga magpabilin kon
kita mamatay.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 15:57–58, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo
nga makatangtang sa ikot sa kamatayon.

Ang kadaugan ni Jesus mao ang Iyang Pag-ula, nga pinaagi niini Iyang gibuntog
ang sala ug pisikal nga kamatayon. Sumala sa bersikulo 58, unsay gidapit ni Pablo
nga buhaton sa iyang mga mambabasa tungod sa kadaugan ni Jesukristo batok sa
kamatayon?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 15:56–58
mao ang mosunod: Kon kita makanunayon ug dili matarug sa pagsunod sa
ebanghelyo, ang ikot sa kamatayon nga gikan sa sala matangtang pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsay gipasabut nga mahimong makanunayon ug dili matarug sa pagsunod
sa ebanghelyo?

b. Unsay papel sa paghinulsol diha sa pagkahimong makanunayon ug dili
matarug?

4. Diha sa 1 Mga Taga-Corinto 15:30–58 atong mabasa ang mga
pagtulun-an ni Apostol Pablo kabahin sa Pagkabanhaw ug sa iyang

argumento batok sa pilosopiya niadtong nagtudlo nga walay pagkabanhaw.
Nagtuo sila nga makabuhat kita sa bisan unsay atong gusto tungod kay “ugma
mga patay na kita” (1 Mga Taga-Corinto 15:32), ug tungod kay sila nagtuo nga
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walay pagkabanhaw, sila nagtuo nga walay paghukom. Sa imong scripture
study journal, gamita ang unsay imong nakat-unan niini nga leksyon aron sa
pagpasabut nganong sayop kini nga pilosopiya.

Ikonsiderar unsay imong buhaton aron mopuyo nga mas matarung aron ang ikot
sa kamatayon matangtang ug makadawat kamo og usa ka mahimayaong
pagkabanhaw sa umaabut. Pagsulat og usa ka tumong kalabut sa usa ka butang
nga imong mabuhat aron mahimong mas makanunayon ug dili matarug sa
pagsunod sa ebanghelyo. Ikonsiderar ang pagpakigbahin sa unsay imong gisulat
ngadto sa usa ka tawo kinsa sa imong hunahuna makabenepisyo gikan sa
pagpaminaw sa imong pagpamatuod.

1 Mga Taga-Corinto 16
Si Pablo nag-organisar og pagpangolekta og kwarta alang sa mga kabus nga
nagpuyo sa Jerusalem
Diha sa 1 Mga Taga-Corinto 16:1–24 atong mabasa nga si Apostol Pablo mitudlo sa
mga Santos nga taga-Corinto sa pagtabang og atiman sa mga kabus nga anaa sa
Jerusalem, sa “pagbarug nga malig-on sa inyong pagtuo” (bersikulo 13), ug sa
pagbuhat sa tanan nga mga butang “uban sa gugma” (bersikulo 14).

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Mga Taga-Corinto 15:30–16:24 ug nahuman kini nga leksyon
sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa 2 Mga
Taga-Corinto
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Kini nga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga miyembro sa Simbahan didto sa
Corinto naila sa mga tema niini sa kahupayan taliwala sa kasakit, kalig-on taliwala
sa mga kahuyang (sama sa gipakita mismo ni Pablo), ug pag-ila sa tinuod nga mga
magtutudlo gikan sa mini nga mga magtutudlo. Ang ehemplo ug mga pagtulun-an
ni Pablo nga narekord diha sa 2 Mga Taga-Corinto makadasig kanimo sa
pagpabilin nga tinuod ug matinud-anon ngadto sa mahangturong mga pakigsaad
nga imong gihimo uban sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, bisan unsa pay
sirkumstansya o mga sangputanan.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Pablo misulat niini nga sulat ngadto sa mga Santos sa Corinto (tan-awa sa 2 Mga
Taga-Corinto 1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala madugay human si Pablo misulat sa sulat nga atong nailhan isip 1 Mga
Taga-Corinto, usa ka kagubot nahitabo didto sa Efeso agig pagsupak sa iyang mga
pagtulun-an (tan-awa sa Mga Buhat 19:23–41), ug siya mibiya padulong sa
Macedonia (tan-awa sa Mga Buhat 20:1; 2 Mga Taga-Corinto 2:13; 7:5). Mora og
samtang didto siya sa Macedonia iyang gisulat ang 2 Mga Taga-Corinto, malagmit
sa mga A.D. 55–57 ( Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Epistola ni Pablo, Mga”
scriptures.lds.org).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Ang sulat nga anaa kanato isip 2 Mga Taga-Corinto gisulat ngadto sa mga
miyembro sa Simbahan didto sa Corinto. Samtang si Pablo didto sa Macedonia atol
sa iyang ikatulo nga misyonaryong panaw, si Tito mihatag kaniya og balita gikan sa
Corinto nga ang unang sulat nga iyang gipadala maayo ang pagdawat sa mga
Santos didto (tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 7:6–13). Ang branch sa Simbahan sa
Corinto nag-uswag, apan si Pablo nakahibalo usab nga ang mini nga mga
magtutudlo didto nagtuis sa lunsay nga doktrina ni Kristo. Human sa unang
pagbisita ni Pablo sa Corinto ug tingali sa ikaduhang pagbisita (tan-awa sa 2 Mga
Taga-Corinto 1:15–16), sa dihang ingon og nasuko siya sa uban nga mga Santos
(tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 2:1; 12:21), ang mga tigsangyaw nga gikan sa
dapit sa Jerusalem miadto sa Corinto ug misugod sa pagtudlo sa mga Santos nga
sila kinahanglang mosunod sa Judeo nga mga binuhatan, sukwahi sa mga
pagtulun-an ni Pablo. Dakong bahin sa 2 Mga Taga-Corinto naghisgot sa mga
problema nga namugna sa mini nga mga magtutudlo.

Ang sulat ni Pablo gitumong niadtong nagtinguha og dugang pa sa iyang mga
pulong (tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 1–9) ug niadtong nagduha-duha sa
pagdawat sa iyang pagtulun-an (tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 10–13). Sa
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kinatibuk-an, ang teksto sa 2 Mga Taga-Corinto nagpadayag og pipila ka mga
katuyoan niini nga sulat:

• Aron sa pagpahayag og pasalamat ug paglig-on sa mga Santos kinsa maayo nga
midawat sa iyang unang sulat

• Aron sa pagpasidaan kabahin sa mini nga mga magtutudlo kinsa mituis sa
lunsay nga doktrina ni Kristo

• Aron sa pagpanalipod sa iyang personal nga kinaiya ug awtoridad isip usa ka
Apostol ni Jesukristo (tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 10–13)

• Aron sa pag-awhag sa mga Santos sa Corinto sa paghimo og ubay-ubay nga
halad sa pinansyal ngadto sa kabus nga mga Santos sa Jerusalem (tan-awa sa 2
Mga Taga-Corinto 8–9)

Unsa Ang Pipila Ka Mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Samtang daghan sa mga sulat ni Pablo nag-focus sa doktrina, kasagaran niini nga
sulat naghatag og gibug-aton sa iyang relasyon uban sa mga Santos sa Corinto ug
sa iyang gugma ug kahingawa alang kanila. Bisan kon si Pablo lig-on sa iyang
pagsupak sa mga kritiko, sa tibuok 2 Mga Taga-Corinto ato siyang makita isip usa
ka malumo nga lider sa priesthood nga nag-atiman sa kalipay ug kaayohan sa mga
Santos. Siya usab mipakigbahin sa pipila ka personal nga mga detalye sa iyang
kinabuhi ug misulat sa iyang “tunok dinhi sa lawas” (2 mga taga-Corinto 12:7).

Sa usa ka sagradong kasinatian nga narekord sa 2 Mga Taga-Corinto 12:2–4, si
Pablo mihulagway sa iyang kaugalingon isip “tawo nga anaa kang Kristo” kinsa
“gisakgaw dala ngadto sa ikatulong langit,” diin siya nakakita ug nakadungog sa
mga butang nga dili ikapamulong. Kini nga panan-awon, lakip sa iyang miaging
doktrinal nga pamahayag mahitungod sa mga kalainan sa himaya sa nabanhaw
nga mga lawas (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:35–44), makita isip usa ka
katugbang sa biblia ngadto sa panan-awon nga narekord sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 76.

Outline
2 Mga Taga-Corinto 1–5. Si Pablo nagpamatuod nga ang Dios mohupay sa Iyang
mga anak sa tanan nila nga mga kalisdanan. Siya naghagit sa mga Santos sa
paghigugma ug pagpasaylo sa usag usa. Ang ebanghelyo ug ang mga binuhatan sa
Espiritu sa Ginoo mas mahimayaon kay sa sinulat nga balaod ni Moises. Si Pablo
nag-awhag sa iyang mga mambabasa sa ilang mga panahon sa kalisdanan ug
nagpahinumdom kanila sa mahangturong kinaiya sa gugma ug himaya sa Dios.
Siya nagtabang sa mga magbabasa nga makasabut sa ilang panginahanglan nga
makig-uli ngadto sa Dios pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

2 Mga Taga-Corinto 6–13. Samtang nag-atubang og pagpanaway ug oposisyon
gikan sa mini nga mga magtutudlo, si Pablo nanalipod sa iyang sinseridad isip usa
ka sulugoon sa Ginoo ug nagdapit sa iyang mga mambabasa nga mopalahi sa
kalibutan. Siya nagtudlo kabahin sa “diosnon nga kasubo” (tan-awa sa 2 Mga
Taga-Corinto 7:10). Si Pablo nagpasalamat sa mga Santos sa Corinto sa ilang
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kontribusyon ngadto sa mga kabus sa Jerusalem ug nag-awhag kanila sa
pagpadayon sa pagkamanggihatagon. Siya kusganong namulong batok sa “mga
apostoles nga mini” (2 Mga Taga-Corinto 11:13). Siya nagmaya diha sa Ginoo ug
nagpakigbahin og personal nga mga detalye sa iyang mga kalisdanan ug hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo. Siya nagsulat sa iyang panan-awon sa ikatulong langit,
ug siya nagdapit sa mga Santos sa pagsusi sa ilang mga kaugalingon ug sa
pagmatuod sa ilang mga kaugalingon nga matinud-anon.
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UNIT 23: DAY 3

2 Mga Taga-Corinto 1–3
Pasiuna
Si Apostol Pablo misulat ngadto sa mga Santos sa Corinto ug mipasabut kon sa
unsang paagi sila makahimo sa paghupay sa uban. Siya usab miawhag kanila sa
pagpasaylo sa usa ka makasasala nga anaa sa ilang kongregasyon. Si Pablo mitudlo
sa mga Santos nga samtang sila modangup ngadto sa Ginoo, sila mahimong mas
mahisama sa Dios.

2 Mga Taga-Corinto 1
Si Pablo nagtudlo sa mga Santos nga taga-Corinto unsaon sa paghupay sa uban
Paghunahuna og higayon nga ang imong kaila nakasinati og lisud nga pagsulay o
kasakit. Unsa ang imong gibuhat aron sa pagtabang kanila?
____________________

Nakasulay ka ba nga gusto nimong mohupay sa usa ka tawo nga nakasinati og
lisud nga pagsulay sa iyang kinabuhi, apan wala ka masayud unsaon?

Samtang magtuon ka sa 2 Mga Taga-Corinto 1, pangitaa ang usa ka kamatuoran
nga makatabang kanimo nga masayud unsaon paghupay sa uban diha sa ilang
mga pagsulay ug mga kasakit.

Si Apostol Pablo didto sa Efeso sa dihang iyang gisulat ang 1 Mga Taga-Corinto
ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto. Wala madugay usa ka kagubot
nahitabo sa Efeso agi og tubag sa mga pagtulun-an ni Pablo didto (tan-awa sa Mga
Buhat 19:23–41; ang Asia nga gihisgutan niini nga mga bersikulo mao ang usa ka
Romano nga probinsya sa moderno nga Turkey). Si Pablo mibiya sa Efeso ug
miadto sa Macedonia, diin si Tito mibalita nga ang unang sulat ni Pablo gihangup
sa mga Santos sa Corinto. Nasayran usab ni Pablo nga ang mga Santos nakasinati
og mga kalisdanan ug nga ang pipila ka mini nga mga magtutudlo sa Corinto
mituis sa tinuod nga doktrina ni Kristo. Si Pablo misulat sa 2 Mga Taga-Corinto
aron sa paghupay sa mga Santos ug sa pagtubag sa mga problema nga namugna sa
mini nga mga magtutudlo.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 1:1–5, nga mangita kon unsay gisulti ni Pablo sa
mga Santos sa Corinto kabahin sa ilang mga kalisdanan. Ikonsiderar ang pagmarka
o isulat sa imong mga kasulatan kon unsay gisulti ni Pablo sa mga bersikulo 3–4
nga tingali nakatabang sa paghupay kanila.

Gikan sa 2 Mga Taga-Corinto 1:4 atong makat-unan ang mosunod nga
kamatuoran: Tungod kay ang Langitnong Amahan mohupay kanato panahon
sa atong mga kalisdanan, kita makahimo sa pagtabang sa uban nga
makadawat sa Iyang paghupay.

1. Sa imong scripture study journal, pagsulat kabahin sa usa ka
higayon nga imong nadawat ang paghupay sa Dios atol sa usa ka

pagsulay. Sa unsang paagi kaha kana nga kasinatian nakatabang kanimo sa
pagtabang sa uban nga makadawat sa Iyang paghupay?
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Sa 2 Mga Taga-Corinto 1:6–8 atong makat-unan unsay gisulti ni Pablo sa mga
Santos sa Corinto kabahin sa grabe ug makahulga sa kinabuhi nga mga kalisdanan
nga nasinati niya ug sa iyang mga kauban samtang nagsangyaw sa ebanghelyo
didto sa Efeso.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 1:9–11, nga mangita kon unsay nakatabang ni
Pablo ug sa iyang mga kauban panahon sa ilang mga pagsulay.

Basi sa bersikulo 11, kompletuha ang mosunod nga kamatuoran kabahin sa unsaon
nimo pagtabang samga katawhan nga nakasinati og mga pagsulay:
____________________ makatabang niadtong nakasinati og mga pagsulay.

2. Tubaga ang usa o ang duha ka mga pangutana diha sa imong
scripture study journal:

a. Sa unsang paagi ang imong mga pag-ampo makatabang sa usa ka tawo nga
nakasinati og mga pagsulay?

b. Sa unsang paagi ang mga pag-ampo sa uban nakatabang nimo panahon sa
usa ka pagsulay nga imong nasinati?

Sa 2 Mga Taga-Corinto 1:12–24 atong makat-unan nga si Pablo nalipay niadtong
midawat sa tambag nga iyang gihatag sa iyang unang sulat. Sa mga bersikulo
15–20 siya mitubag niadtong nanaway kaniya sa dihang iyang giusab ang iyang
mga plano nga mobisita kanila. Ang pipila sa mga kritiko ni Pablo daw nag-ingon
nga tungod kay giusab ni Pablo ang iyang mga plano sa pagbiyahe, dili na sila
makasalig kaniya o sa iyang mga pagtulun-an. Si Pablo mipahayag nga ang
mensahe sa ebanghelyo tinuod, bisan unsa pa ang kausaban sa iyang mga plano.

2 Mga Taga-Corinto 2
Nag-awhag si Pablo sa mga Santos sa Corinto sa pagpasaylo sa usa ka makasasala
Paghunahuna og usa ka higayon nga ang usa ka tawo mipasakit kanimo o sa tawo
nga imong gimahal. Hunahunaa kon nganong mahimong lisud ang pagpasaylo
nianang tawhana.

Samtang magtuon ka sa 2 Mga Taga-Corinto 2, pangita og mga kamatuoran nga
makatabang kanimo nga makasabut nganong importante nga mopasaylo sa tanan
nga mga katawhan.

Sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Corinto, siya mipanton kanila
tungod sa ilang pagkamasinupakon ug kakulang sa pagtuo. Basaha ang 2 Mga
Taga-Corinto 2:1–4, nga mangita kon unsay gilauman ni Pablo nga masayran sa
mga Santos sa Corinto kabahin sa iyang pagpanton. Ikonsiderar ang pagmarka o
pagsulat diha sa bersikulo 4 sa rason nga gihatag ni Pablo sa iyang pagpanton.

Sa unsang paagi nga ang pagpanton o pagkorihir mahimong ebidensya sa gugma
sa usa ka tawo alang kanato? ____________________

Sama sa narekord sa 2 Mga Taga-Corinto 2:5–6, si Pablo misulat kabahin sa usa ka
miyembro sa Simbahan nga nakasala batok sa mga miyembro sa Simbahan ug
maoy hinungdan sa ilang kasub-anan. Isip resulta, ang Simbahan midisiplina
niining tawhana.
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Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 2:7–8, nga mangita sa gisulti ni Pablo kon unsaon
sa mga Santos pagtratar kining tawhana.

Bisan tuod nakasala kining tawhana, ang bili sa iyang kalag mahinungdanon sa
panan-aw sa Dios (tan-awa sa D&P 18:10). Si Pablo miawhag sa mga Santos sa
pagpasaylo, paghupay, ug paghigugma niining tawhana aron sa pagtabang kaniya
nga maghinulsol.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 2:9–11, nga mangita og laing rason nganong
miingon si Pablo nga ang mga Santos kinahanglang mopasaylo sa uban.

Sumala sa unsay gitudlo ni Pablo sa mga Santos diha sa bersikulo 11, makaila kita
sa mosunod nga kamatuoran: Kon dili kita mopasaylo sa uban, niana si
Satanas adunay mas dakong impluwensya diha kanato. Ikonsiderar ang
pagmarka o pagsulat niini nga kamatuoran diha sa 2 Mga Taga-Corinto 2:11. Sa
modernong pagpadayag ang Ginoo misugo kanato nga mopasaylo sa tanan
(tan-awa sa D&P 64:8–11).

Ang pagpasaylo sa usa ka tawo wala magpasabut nga ang makasasala dili na angay
nga manubag sa iyang mga binuhatan. Ni kini nagpasabut nga kinahanglan natong
ibutang ang atong mga kaugalingon sa mga sitwasyon diin ang mga tawo
makapadayon sa pagpasakit kanato. Hinoon, ang pagpasaylo sa uban nagpasabut
sa pagtagad uban sa Kristohanong gugma niadtong nakapasakit kanato ug sa dili
paghambin og pagdumot o kasuko ngadto kanila, nga makaapekto sa atong
kaugalingong espirituhanong pag-uswag (tan-awa sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Pasaylo,” scriptures.lds.org).

“Kon kamo biktima sa pang-abuso, hibaw-i nga kamo inosente ug nga ang Dios nahigugma
kaninyo. Pakigsulti sa inyong mga ginikanan o sa laing masaligan nga hamtong, ug pangayo
dayon og tambag sa inyong bishop. Makasuporta sila kaninyo sa espirituhanong paagi ug
makatabang kaninyo nga makakuha og proteksyon ug tabang nga inyong gikinahanglan. Ang
proseso sa pag-ayo mahimong molungtad og dugay-dugay. Salig sa Manluluwas. Siya moayo
kaninyo ug mohatag kaninyo og kalinaw” (Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan [booklet, 2011],
36–37).

3. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi kaha si Satanas adunay dakong

impluwensya kanato kon dili kita mopasaylo sa uban?

Paghunahuna og usa ka tawo nga tingali kinahanglan nimo nga pasayloon.
(Hinumdumi nga ang pagpasaylo wala magpasabut nga tugutan nimo ang imong
kaugalingon nga mapasakitan. Kini nagpasabut sa pagpasaylo sa nakasala aron
makapadayon ka sa imong kaugalingong espirituhanong pag-uswag.) Paghimo og
usa ka tumong sa pagpasaylo nianang tawhana aron si Satanas dili makabaton og
impluwensya diha kanimo. Pangayo og tabang gikan sa Langitnong Amahan
samtang nagtinguha ka sa pagpasaylo sa uban.

Sumala sa narekord sa 2 Mga Taga-Corinto 2:12–17, si Pablo misulti sa mga Santos
nga nagpasalamat siya sa Dios, kinsa “pinaagi kang Kristo nagamando kanato sa
kanunay paingon sa kadaugan” (bersikulo 14), bisan sa malisud nga mga panahon.
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2 Mga Taga-Corinto 3
Si Pablo nagtudlo sa mga Santos sa Corinto nga samtang sila modangup ngadto sa
Ginoo, sila mahimong mas mahisama sa Dios
Human mibiya sa Corinto si Apostol Pablo, pipila sa mini nga mga magtutudlo
misugod sa pagsupak sa iyang mga pagtulun-an ug misulay sa pagdaut kaniya
pinaagi sa pagsulti sa mga kinabig nga kinahanglan gihapon nila nga mosunod sa
balaod ni Moises. Sa 2 Mga Taga-Corinto 3:1, agi og tubag niadtong misulay sa
pagdaut kaniya, si Pablo nangutana sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto og
usa ka pinalabihan [rhetorical] nga pangutana—usa ka pangutana nga dunay
makapanton nga epekto diha kanila, nga wala magdahum nga motubag sila—kon
magkinahanglan ba siya nga mohatag kanila o makadawat gikan kanila og usa ka
“sulat sa pagpaila sa kaugalingon” nga nagpamatuod sa iyang pagkatawo ug sa
iyang pagkatinuod nga Apostol ni Jesukristo. (Sa panahon ni Pablo, ang mga tawo
nga bag-ong moabot sa usa ka komunidad magdala og mga sulat sa pagpaila sa
kaugalingon uban kanila. Kini nga mga sulat mipaila sa bag-ong mga nangabut ug
mihatag og kasiguroan sa ilang maayo nga pagkatawo.)

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 3:2–3, nga mangita kon unsay gisulti ni Pablo nga
magsilbing iyang sulat sa pagpaila.

Si Pablo mitudlo nga ang nausab nga mga kinabuhi sa mga Santos maoy sama sa
usa ka sulat nga gikan ni Kristo Mismo nga nagsilbing sulat sa pagpaila sa
pagkatawo ni Pablo. Ang mga pulong nga “pagahibaloan ug pagabasahon sa
tanang mga tawo” diha sa bersikulo 2 nagpasabut nga daghang mga tawo unang
makaila sa Simbahan ug mohukom sa katinuod niini pinaagi sa personal nga
pamatasan ug mga ehemplo sa mga miyembro sa Simbahan.

Ikonsiderar ang pagmarka o pagtimaan
sa mga pulong nga “dili diha sa mga
papan nga bato kon dili sa mga papan
nga mga kasingkasing sa tawo” sa 2
Mga Taga-Corinto 3:3. Sa panahon ni
Moises ang mga sugo gisulat diha sa
mga papan nga bato. Si Pablo migamit
niini nga mga pulong aron sa
pagtabang sa mga Santos sa Corinto
nga makasabut nga pinaagi sa gahum
sa Espiritu Santo ang mga kasugoan
gisulat diha sa ilang mga kasingkasing.

Sa 2 Mga Taga-Corinto 3:5–13 si Pablo migamit sa usa ka istorya sa Daang Tugon
aron sa pagtabang sa mga Santos nga makasabut sa espirituhanong kahimtang sa
ilang panahon. Siya mipahinumdom sa mga Santos sa Corinto nga si Moises
nagtaptap sa iyang nawong sa dihang siya nanaog gikan sa pagpakigsulti sa Ginoo
diha sa Bukid sa Sinai tungod kay ang mga anak sa Israel nangahadlok sa kasanag
nga naggikan sa iyang nawong.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 3:14–15, nga mangita kon sa unsang paagi gitandi
ni Pablo ang mga Israelite kinsa nahadlok sa kasanag nga naggikan sa nawong ni
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Moises ngadto sa mga Judeo sa iyang panahon. Ikonsiderar ang pagmarka o
pagtimaan sa unsay imong makit-an sa imong mga kasulatan.

Unsa kaha ang gipasabut sa “ang ilang mga salabutan nangagahi” (bersikulo 14)
ug sila adunay “taptap nga nagalimis sa ilang mga hunahuna” (bersikulo 15)?
____________________

Sama nga ang mga Israelite sa panahon ni Moises dili makasugakod sa kasanag
nga naggikan sa nawong ni Moises tungod sa ilang pagkadili takus, ang mga Judeo
sa panahon ni Pablo dili makasabut sa mga panagna sa Daang Tugon kabahin ni
Jesukristo tungod sa ilang pagkadautan.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 3:16–18, nga mangita kon unsay gisaad ni Pablo
nga makatangtang sa sayop nga pagsabut gikan sa mga kasingkasing ug hunahuna
sa katawhan.

Ang Hubad ni Joseph Smith nag-usab sa mga pulong nga “sa diha nga ang tawo
makadangup na sa Ginoo” diha sa bersikulo 16 ngadto sa “sa diha nga ang ilang
mga kasingkasing makadangup na sa Ginoo” (Hubad ni Joseph Smith, 2 Mga
Taga-Corinto 3:16; mga italic gidugang).

Sumala sa 2 Mga Taga-Corinto 3:18, unsay mahitabo niadtong modangup sa Ginoo
ug matangtangan sa taptap sa sayop nga pagsabut? Ikonsiderar ang pagmarka o
pagtimaan sa tubag nga imong makita diha sa imong mga kasulatan.

Ang mga pulong nga “ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway
gikan sa kasanag ngadto sa kasanag” (bersikulo 18) nagpasabut sa hinay-hinay nga
kausaban nga atong madawat pinaagi sa Espiritu nga nagtabang kanato nga
mahimong mas mahisama sa Dios. Gikan niini nga mga bersikulo atong
makat-unan nga samtang ang atong mga kasingkasing modangup ngadto sa
Ginoo, kita makabaton sa Espiritu, nga hinay-hinay mousab kanato aron
mahimong mas mahisama sa Dios.

4. Kompletuha ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Ipasabut kon unsa sa imong hunahuna ang gipasabut nga ang atong mga
kasingkasing modangup ngadto ni Jesukristo.

b. Paghimo og lista sa mga paagi nga mapadangup nimo ang imong
kasingkasing ngadto ni Jesukristo.

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang Espiritu nakapausab kanimo sukad sa
higayon nga ikaw nagsugod sa imong pagtuon sa Bag-ong Tugon niining tuiga. Sa
imong personal nga journal, pagsulat og usa ka tumong nga makatabang kanimo
nga mas hingpit nga modangup sa Ginoo aron imong madawat ang Espiritu ug
mahimong mas mahisama sa Dios.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 2 Mga Taga-Corinto 1–3 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 23: DAY 4

2 Mga Taga-Corinto 4–7
Pasiuna
Si Apostol Pablo mitudlo nga ang mga pagsulay ug mga kasakit niini nga kinabuhi
temporaryo ug gamay kon itandi sa mga panalangin sa kahangturan. Siya usab
mitudlo sa mga Santos sa Corinto mahitungod sa Paghukom ug mipamatuod nga
si Jesukristo naghimong posible nga kita mapahiuli ngadto sa Dios. Samtang
nagpadayon si Pablo sa pagpanalipod sa iyang binuhatan isip usa ka ministro sa
Dios, siya mitambag sa mga Santos nga mopalayo gikan sa tanan nga dili matarung
ug nalipay nga sila nakasinati og diosnong kasubo ug naghinulsol.

2 Mga Taga-Corinto 4
Si Pablo nagpamatuod nga bisan tuod siya adunay mga kasakit, wala siya mahadlok
o mabalaka
Unsa ang daw gipakita niini nga
hulagway? Unsa kaha ang gihunahuna
sa tawo nga giduso kabahin sa tawo
nga nagduso kaniya?

Ang gipalapdan nga bersyon niini nga
hulagway nagpakita nga ang tawo sa
tinuoray miduso sa tawo palayo sa
dalan sa nagsingabut nga sakyanan.
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Sa unsang paagi ang pagtan-aw sa
sitwasyon sa mas dako nga kahulugan,
o panglantaw, nakausab sa imong
paghukom kabahin sa gipakita sa
unang hulagway?

Sama sa narekord sa 2 Mga
Taga-Corinto 4, si Apostol Pablo
misulat ngadto sa mga Santos sa
Corinto sa pagtabang nila nga makakita
sa dakong kahulugan sa ilang mga
kalisdanan. Samtang magtuon ka niini
nga kapitulo, ikonsiderar kon unsaon
nimo paggamit ang gitudlo ni Pablo sa
mga Santos kabahin sa ilang mga
kalisdanan.

Sa 2 Mga Taga-Corinto 4:1–7 atong
mabasa kon giunsa ni Pablo pagsiguro
sa mga Santos nga tinuod niyang
gisangyaw ang ebanghelyo ngadto kanila. Siya mitudlo nga si Satanas, “[ang] dios
niining kalibutana” (2 Mga Taga-Corinto 4:4), naningkamot sa pagpugong sa
katawhan sa pagdawat sa ebanghelyo. Gitandi ni Pablo ang iyang kaugalingon ug
ang iyang kaubang mga ministro ngadto sa mga kolon nga gisudlan og “bahandi”
sa “kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios” (2 Mga Taga-Corinto 4:6–7).

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 4:8–9, nga mangita kon giunsa paghulagway ni
Pablo ang mga hagit sa iyang misyonaryo nga mga paningkamot.

Ngano kaha nga si Pablo adunay positibo nga kinaiya samtang nakasinati siya niini
nga mga hagit? ____________________

Sama sa narekord diha sa 2 Mga Taga-Corinto 4:11–14, si Pablo mitudlo nga bisan
tuod ang pipila ka mga tawo magpakamatay alang sa ebanghelyo ni Jesukristo, ang
ilang kamatayon temporaryo lang.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 4:14–16, nga mangita kon unsay nahibaloan ni
Pablo nga nakatabang kaniya sa pagsagubang sa mga pagsulay ug pagpanggukod.

Ang mga pulong nga “bisan tuod nagakahugo ang among pagkatawo nga makita
sa gawas, ang among pagkatawo sa kinasuloran ginabag-o sa adlaw-adlaw” (2
Mga Taga-Corinto 4:16) nagpasabut nga bisan tuod si Pablo ug ang iyang mga
kauban mamatay sa pisikal nga paagi, ang ilang mga espiritu ginalig-on
matag adlaw.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 4:17–18, nga mangita sa mga kamatuoran nga
gitudlo ni Pablo sa mga Santos kabahin sa mga pagsulay ug mga kasakit.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
ang atong mga pagsulay ug mga kasakit niining kinabuhia gamay ra kon
itandi ngadto sa walay katapusan nga mga panalangin ug pag-uswag nga
moabut samtang kita matinud-anong naglahutay niini.
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1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong importante man nga makita ang atong mga kasakit diha sa mas
dako nga konteksto sa plano sa Langitnong Amahan?

b. Kanus-a ka nakakita og tawo nga nagpabiling lig-on panahon sa mga
pagsulay tungod kay siya nakakita sa mga kasakit sa mas dako nga
konteksto sa plano sa Langitnong Amahan?

2 Mga Taga-Corinto 5
Si Pablo nagtudlo sa mga Santos kabahin sa Paghukom ug sa Pag-ula ni Jesukristo
Pil-a sa tunga ang usa ka piraso nga papel. Ablihi ang papel. Isulat ang imong
pangalan sa katunga sa papel, ug isulat ang Langitnong Amahan sa pikas tunga. Sa
dihang mianhi kita sa yuta, mibiya kita sa presensya sa Langitnong Amahan. Gisia
ang papel sa tunga, ug bulaga ang duha ka tunga. Ikonsiderar kon sa unsang paagi
ang gisi nga papel makarepresentar sa nahitabo sa dihang mibiya kita sa presensya
sa Langitnong Amahan ug mianhi sa yuta aron mosinati sa pagkamortal. Sa 2 Mga
Taga-Corinto 5 atong mabasa ang mahitungod sa pipila ka mga kamatuoran nga
gipakigbahin ni Pablo nga makatabang kanato nga makasabut unsa ang angay
natong buhaton aron makabalik ngadto sa presensya sa Langitnong Amahan.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 5:6–10, nga mangita og mga kamatuoran nga
makatabang kanato nga makita ang atong relasyon sa Langitnong Amahan sa
hustong panan-aw. Mahimo nimong markahan o timan-an diha sa imong mga
kasulatan ang unsay imong makit-an.

Ang mosunod mao ang duha ka mga kamatuoran nga atong makat-unan gikan
niini nga mga bersikulo: Tungod kay nahimulag kita gikan sa Dios dinhi sa
pagkamortal, magpakabuhi kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa makita.
Ang matag usa kanato pagahukman ni Jesukristo sumala sa unsay atong
nahimo dinhi sa pagkamortal.

Hunahunaa kon unsay ipasabut sa “nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo, [ug] dili
pinaagi sa atong makita” (2 Mga Taga-Corinto 5:7). Kinsa ang usa ka tawo nga
imong nailhan nga nagpakabuhi pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa makita?
____________________

Ikonsiderar ang mahimo nimong buhaton sa imong kinabuhi aron maningkamot
sa “pagpahimuot [sa Ginoo]” (2 Mga Taga-Corinto 5:9).

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 5:15–16, nga mangita kon unsay buhaton sa mga
sumusunod ni Jesukristo tungod sa Pag-ula. Basaha usab ang Hubad ni Joseph
Smith, 2 Mga Taga-Corinto 5:16 (sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
scriptures.lds.org). Ang mga pulong nga “kita dili na magpuyo subay sa unod”
nagpasabut nga atong isalikway ang kalibutanong kinabuhi.

Sa katunga sa papel nga naa ang imong ngalan, isulat ang unsay imong
nakat-unan kon sa unsang paagi magpuyo ang mga sumusunod ni Jesukristo.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 5:17–19, nga mangita kon sa unsang paagi ang
Pag-ula ni Jesukristo makatabang kanato nga makabalik ngadto sa presensya sa
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Langitnong Amahan. Mahimo nimong markahan o timan-an diha sa imong mga
kasulatan ang unsay imong makit-an.

Isulat ang mosunod nga kamatuoran diha sa katunga sa papel nga nasulat ang
“Langitnong Amahan”: Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, kita mamahimong
bag-o nga mga binuhat ug mapahiuli ngadto sa Dios.

Unsa kaha ang gipasabut nga mahimong “bag-o nang binuhat” (2 Mga
Taga-Corinto 5:17)?

Itupad og balik ang duha ka mga tunga sa papel. Ang mapahiuli ngadto sa Dios
nagpasabut nga pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo kita mahimo nga mausab ug
malimpyohan, nagpasabut nga kita nahimong bag-o nga mga binuhat, aron kita
makabalik sa pagpuyo diha sa presensya sa Langitnong Amahan.

Sa 2 Mga Taga-Corinto 5:20–21 atong mabasa nga si Pablo mipasabut sa iyang
kaugalingon ug niadtong nanagtudlo uban kaniya isip “mga tinugyanan nga
pinadala ni Kristo”, ug siya miawhag sa mga Santos nga makig-uli sa Dios.

2 Mga Taga-Corinto 6
Si Pablo naghulagway sa mga kinaiya sa mga ministro sa Dios ug nagtambag sa
mga Santos sa paggula gikan sa mga dautan
Nakasulay ka na ba nga gibugal-bugalan o gisaway sa dihang naningkamot ka sa
pagserbisyo o pagtabang sa laing tawo? Sa 2 Mga Taga-Corinto 6:1–13 atong
mabasa kon giunsa pag-awhag ni Pablo ang mga Santos nga mahimong mga
ministro sa Dios ug magmapailubon ug mag-amping nga dili makapasakit, bisan
kon dili maayo ang pagtratar kanila.

Sa 2 Mga Taga-Corinto 6:14–18 atong makat-unan nga si Pablo mitudlo sa mga
Santos kabahin sa mga panalangin sa pagpalayo sa ilang mga kaugalingon gikan sa
pagkadili matarung.

Kompletuha ang mosunod nga tsart pinaagi sa pagbasa sa 2 Mga Taga-Corinto
6:14–18 ug paglista sa tambag ni Paul ug sa kauban nga mga saad:

Tambag ngadto sa mga Santos Mga saad gikan sa Ginoo

Sa 2 Mga Taga-Corinto 6:15 ang pulong nga pakig-uyonan nagpasabut sa
pakigbagay, ang pulong nga belial nagpasabut sa pagkadautan (tan-awa sa Bible
Dictionary, “Belial”), ug ang dili magtutuo nagpasabut sa usa ka tawo nga wala
motuo o usa ka tawo nga mituo sa mga dios-dios. Alang sa unang mga Kristiyano,
kadtong dili mga Kristiyano mga dili magtutuo.

Ang mga pulong nga “magpalain kamo gikan kanila” ug “ayaw na kamo paghikap
og mahugaw” (bersikulo 17) maoy mga pasidaan sa paglikay sa mga tigsimba sa
dios-dios ug sa ilang sayop nga mga buhat ug magamit usab nato sa atong
panahon karon. “Gikumparar ni Pablo ang mga Santos nga taga-Corinto nga ‘mao
ang templo sa Dios nga buhi’ (2 Mga Taga-Corinto 6:16). Siya dayon mitambag
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kanila nga dili makigrelasyon sa mga tigsimba og mga dios-dios o moapil sa ilang
‘mahugaw’ nga mga binuhatan (tan-awa sa Isaias 52:11). Uban niini nga mga
pagtulun-an, gisubli ni Pablo ang saad nga gihimo ngadto sa mga tawo sa Dios sa
karaang panahon—nga kon sila ‘[m]anggula … gikan’ sa mga dautan, ang Dios
mopuyo uban kanila ug mahimong ilang Dios (2 Mga Taga-Corinto 6:17; tan-awa
usab sa … Jeremias 32: 38; ug Ezequiel 11:19–20)” (New Testament Student Manual
[manwal sa Church Educational System, 2014], 402). Si Pablo piho nga mipasidaan
sa mga miyembro sa paglikay sa tanang sayop nga pagsimba, mga tigsimba sa mga
dios-dios, ug sayop nga mga binuhatan, sama nga ang Daang Tugon nagtudlo sa
mga tawo sa pagsimba sa Dios ug mahimong Iyang pinili nga katawhan,
nagsalikway sa tanan nga mga dios-dios.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa 2 Mga Taga-Corinto 6:14–18
mao nga samtang kita mopahimulag sa atong mga kaugalingon gikan sa
sayop nga mga binuhatan ug mahugaw nga mga butang, ang Ginoo
mohangup kanato. (Kini nga baruganan wala magpasabut nga atong bastuson
kadtong anaa sa laing mga tinuohan o mobalibad sa pagpakig-uban kanila.)

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa atong panahon, unsay ipasabut alang kanato nga ipahimulag ang atong
mga kaugalingon gikan sa sayop nga mga binuhatan ug mahugaw nga mga
butang? (Tan-awa sa D&P 1:15–16.)

b. Kanus-a ka mibati nga napanalanginan tungod kay imong gipahimulag ang
imong kaugalingon gikan sa usa ka sitwasyon nga mopalayo kanimo gikan
sa Ginoo?

2 Mga Taga-Corinto 7
Si Pablo naglipay diha sa tinuod nga paghinulsol sa mga Santos
Sa 2 Mga Taga-Corinto 7 si Apostol Pablo mipasabut nga samtang siya ug ang
iyang kaubang mga misyonaryo nanlimbasug sa grabeng kalisdanan sa Macedonia,
si Tito miabut nga dunay gibalita nga nakalipay ug nakahupay ni Pablo. Si Pablo
aduna nay gipadala nga sulat ngadto sa Corinto nga nanawagan sa mga Santos sa
paghinulsol, ug si Tito nagsulti kaniya sa reaksyon sa mga miyembro sa Simbahan.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 7:8–10, nga mangita kon unsay reaksyon sa mga
Santos sa Corinto sa sulat ni Pablo.

Nganong nalipay man si Pablo nga ang mga Santos mibati og kaguol tungod sa
iyang sulat?

Timbang-timbanga ang Imong Kinabuhi
Kon mogahin kita og panahon sa tinuoray nga pagtimbang-timbang kon unsa kita ka maayo nga
nagsunod sa usa ka piho nga baruganan sa ebanghelyo, atong gihatagan ang Espiritu Santo og
oportunidad sa pagtabang kanato nga makaamgo kon unsay maayo natong gibuhat ug sa
unsang paagi kita mouswag. Kon imong timbang-timbangon ang imong kaugalingon,
paningkamuti ang pagtinguha sa giya sa Espiritu Santo ug pagmatinuoron sa hingpit.
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Ikonsiderar kon ang kasubo nga imong gibati alang sa imong mga sala mao ba ang
diosnon nga kasubo, nga “mosangput sa paghinulsol nga magaagak ngadto sa
kaluwasan,” o “kasubo nga kalibutanon” (2 Mga Taga-Corinto 7:10), nga
nagpasabut nga nagbasol ka nga nasakpan o nga mag-atubang sa mga
sangputanan sa imong sayop nga binuhatan.

Basaha 2 Mga Taga-Corinto 7:11, nga mangita sa mga matang sa kausaban nga
gihimo sa mga Santos sa ilang mga kinabuhi tungod kay ang ilang diosnong
kasubo nakatabang kanila nga maghinulsol.

3. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 2 Mga Taga-Corinto 4–7 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 24: DAY 1

2 Mga Taga-Corinto 8–9
Pasiuna
Si Apostol Pablo misulat ngadto sa mga Santos sa Corinto, nagpasabut nga ang
mga miyembro sa Simbahan sa Macedonia mihatag og ubay-ubay ngadto sa mga
nanginahanglan. Siya miawhag sa mga Santos nga taga-Corinto sa pagsunod usab
sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa paghatag ngadto sa mga kabus. Si Pablo
mitudlo kabahin sa mga panalangin nga moabut ngadto niadtong malipayong
mohatag sa mga kabus.

Pagmugna og Palibut nga Angay sa Pagkat-on
Ang usa ka maayong kahimtang sa pagkat-on sa ebanghelyo naglangkob sa pagkahan-ay,
balaan nga pagtahud, ug usa ka pagbati sa kalinaw. Sulayi sa pagtangtang ang mga makalinga
nga mahimong mobalda sa imong pagtuon ug pagpamalandong sa mga kasulatan. Si Presidente
Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo nga “ang inspirasyon mas
sayon nga moabut sa malinawon nga mga palibut” ug nga ang “balaang pagtahud nagdapit og
pagpadayag” (“Reverence Invites Revelation,” Ensign, Nob. 1991, 21–22).

2 Mga Taga-Corinto 8
Si Pablo nagtambag sa mga Santos sa pag-atiman sa mga kabus

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, ug ikonsiderar unsa nga pulong ang nawala
nga makahimo niini nga sakto nga pamahayag: “Sa tibuok kasaysayan, ang
____________________ usa sa kinadak-ang hagit sa tawhanong kaliwat.
Tataw nga ang pag-antus kasagaran sa pisikal, apan ang espiritwal ug
emosyonal nga kadaut nga dala niini tingali mas grabe pa” (“Dili Ba Kitang

Tanan Makililimos?” Ensign o Liahona, Nob. 2014, 40.

Isulat ang pulong nga kakabus diha sa linya, ug basaha pag-usab ang pamahayag ni
Elder Holland, mokonsiderar kon unsa ang kahulugan niini.

Ang kakabus mao ang kahimtang sa walay igong gikinahanglan nga mga
kapanguhaan, nga naglakip sa kwarta, mga kabtangan, o mga pamaagi sa
pagsuporta. Ngano nga ang kakabus ingon man ka lisud nga hagit?

Paghunahuna og mga indibidwal nga imong kaila nga tingali nagkinahanglan og
tabang sa bisan unsa nga matang, lakip sa pisikal, emosyonal, sosyal, o
espirituhanon nga tabang. Samtang magtuon ka sa 2 Mga Taga-Corinto 8–9,
pangita og mga kamatuoran nga makatabang kanimo sa pagsabut ug pagtuman sa
imong tahas sa pagtabang sa uban nga nanginahanglan.

Sa 2 Mga Taga-Corinto 8:1–8 si Apostol Pablo misulti sa mga Santos nga
taga-Corinto nga ang mga miyembro sa Simbahan sa Macedonia mihatag og
ubay-ubay aron sa pagtabang sa mga kabus sa ilang temporal nga mga
panginahanglan (tan-awa sa Mga Mapa nga Kalabut sa Biblia, nu. 13, “Ang
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Misyonaryo nga mga Panaw ni Apostol Pablo”). Siya mipasabut nga ang mga
miyembro sa Macedonia mibuhat niini tungod kay gusto nila nga mobuhat sa
kabubut-on sa Dios. Si Pablo miawhag sa mga Santos sa Corinto sa pagsunod niini
nga ehemplo sa pagsangkap sa mga panginahanglan sa uban gumikan sa sinsero
nga gugma.

1. Pagdrowing og usa ka pinatindog nga linya sa tunga sa usa ka
blanko nga pahina sa imong scripture study journal, nga

magmugna og duha ka kolum. Isulat ang pulong nga Dato sa ibabaw sa usa ka
kolum, ug isulat ang pulong nga Kabus sa ibabaw sa ikaduha nga kolum.

Basaha ang 2 mga taga-Corinto 8:9, nga mangita kon unsay gisulti ni Pablo nga
gibuhat ni Jesus alang sa mga Santos. Dayon tubaga ang mosunod nga mga
pangutana, ilista ang imong mga tubag diha sa imong scripture study journal
ubos sa mga pulong nga Dato ug Kabus.

a. Sa unsang mga paagi nga si Jesukristo dato didto sa kinabuhi nga wala pa
dinhi sa yuta?

b. Sa unsang mga paagi nga Siya mahimong makonsiderar nga pobre sa
panahon sa Iyang kinabuhi sa pagkamortal?

c. Unsa kaha ang gipasabut sa bersikulo 9 nga kita “pinaagi sa kakabus [sa
Manluluwas] mahimong dato”?

Ikonsiderar nga bisan sa wala pa matawo si Jesukristo, sakop na Siya sa Dios nga
Kapangulohan, ug Siya nagbarug tupad sa Langitnong Amahan diha sa awtoridad,
gahum, ug himaya. Tungod kay si Jesukristo mipakig-angay, o nagpainubsanon ug
mipaubos sa iyang Kaugalingon, gikan sa Iyang trono sa kinabuhi nga wala pa
dinhi sa yuta ug mianhi sa yuta aron sa pagpangalagad, mihimo og ehemplo, ug
mipahigayon sa Pag-ula, kita makaangkon sa mga katigayunan sa kinabuhing
dayon (tan-awa sa 1 Nephi 11:26–28).

Mga usa ka tuig na ang milabay, ang mga Santos nga taga-Corinto mipasalig nga
mangolekta og mga butang alang sa kabus nga mga Santos sa Jerusalem. Basaha
ang 2 Mga Taga-Corinto 8:10–11, nga mangita kon unsay gitambag ni Pablo nga
buhaton sa mga Santos niana nga panahon. Ang mga pulong nga “sa pagbuhat”
ug “pagbuhat niini” nagpasabut sa tambag ni Pablo nga tumanon sa mga Santos
ang ilang miagi nga pasalig sa paghatag kutob sa ilang mahimo ngadto sa mga
kabus nga mga Santos, sama nga ang Manluluwas mihatag kanila og mahangturon
nga mga katigayunan.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan mao nga samtang makasabut kita sa
tanan nga gihatag sa Manluluwas kanato, mas andam kita nga mohatag sa
atong mga butang ngadto sa uban.

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang pag-ila sa kaabunda sa mga gasa sa
Manluluwas ngari kanato makadasig nato sa paghatag niadtong nanginahanglan.

2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsang piho nga mga gasa ang gihatag sa Manluluwas

kanimo, ug sa unsang paagi kini nakadasig kanimo sa paghatag ngadto
sa uban?
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Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 8:12–15, nga mangita og laing kamatuoran nga
gitudlo ni Pablo sa mga katawhan kabahin sa kaimportante sa pagsuporta sa usag
usa sa temporal nga mga paagi.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa 2 Mga Taga-Corinto 8:12–13
mao nga ang Dios gusto nga kita andam nga mohatag bisan kon kita walay
bisan unsa nga mahatag.

Aron mas makasabut niini nga kamatuoran, basaha ang mosunod nga pamahayag
ni Elder Holland, ug dayon ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana: “Dato o
kabus, kinahanglang atong ‘mahimo kutob sa atong mahimo’ kon ang uban
nanginahanglan” (“Dili Ba Kitang Tanan Makililimos?” 41).

• Unsay atong mabuhat alang sa uban kon kita walay bisan unsa nga pisikal nga
mahatag kanila?

• Nganong kinahanglan nga atong buhaton ang tanan nga atong mahimo alang
sa uban?

• Sumala sa 2 Mga Taga-Corinto 8:14–15, kinsa ang makabenepsiyo kon ang
tanan nga mga Santos makanunayon nga mohatag sa ilang kaabunda?

Pamalandungi ang pipila ka mga paagi diin ang tanan makabenepisyo kon kitang
tanan andam nga mohatag.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Holland, nga mangita kon sa unsang paagi ang
Ginoo makatabang kanato nga mapuangurong moresponde ngadto sa mga kabus: “Wala gyud
ko masayud unsaon sa matag usa ninyo ang pagtuman sa inyong obligasyon ngadto sa dili o
wala makatabang kanunay sa ilang mga kaugalingon. Apan nasayud ko nga nahibalo ang Dios,
ug Siya motabang ug mogiya kaninyo sa inyong manggiloy-ong mga buhat sa pagkadisipulo kon
mahunahunaon ug mainampoon ug mangita kamo og paagi sa pagsunod sa sugo nga balik-balik
Niyang gihatag kanato” (“Dili Ba Kitang Tanan Makililimos?” 41).

Timan-i nga si Elder Holland miingon nga kita kinahanglan nga “mahunahunaon
ug mainampoon ug mangita … og paagi” aron sa pagtabang sa mga kabus ug
timawa. Ang mga halad sa puasa, mga proyekto sa lokal nga pagserbisyo, ug
humanitarian nga mga oportunidad maoy pipila lang ka mga paagi nga giestablisar
sa Simbahan aron makatabang kita sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga
kabus. Makahunahuna ka ba og laing mga paagi nga ato kining mabuhat?

3. Sa imong scripture study journal, pagsulat kabahin sa usa ka
higayon nga mitabang ka og tawo nga nanginahanglan ug unsay

imong gibati isip resulta. Mahimo ka usab nga mosulat og usa ka butang nga
plano nimong buhaton base sa gitudlo ni Pablo kabahin sa paghatag ngadto sa
mga kabus ug timawa.

Sama sa narekord sa 2 Mga Taga-Corinto 8:16–24, si Pablo namulong ngadto sa
mga Santos nga taga-Corinto kabahin ni Tito ug duha ka lain nga mga kaigsoonan
nga gipadala aron sa pagkolekta sa mga amot sa kalooy alang sa mga Santos sa
Jerusalem. Si Pablo namulong kabahin sa iyang pagsalig diha sa mga Santos nga
taga-Corinto ug mipasabut nga ang ilang paghatag og ubay-ubay maoy ebidensya
sa ilang gugma alang sa uban.
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2 Mga Taga-Corinto 9
Si Pablo nagtudlo kabahin sa mga panalangin sa pagkasinsero nga tighatag
Si Pablo mipadayon sa pagdayeg sa mga Santos nga taga-Corinto (tan-awa sa 2
Mga Taga-Corinto 9:1–5). Iya silang giingnan nga iyang gipadala si Tito ug ang
uban aron sa pagsiguro sa ilang kaandam sa pagpanghatag ngadto sa mga kabus.

Hunahunaa kon nakasulay ka ba sukad nga mihatag og usa ka butang sa usa ka
tawo o adunay gibuhat alang sa usa ka tawo sa paagi nga nagbagulbol, o kontra
gusto. Nganong lisud man usahay nga magmalipayon sa paghatag sa imong
panahon, kwarta, o uban pang mga kapanguhaan aron sa pagtabang sa uban?

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 9:6–7, nga mangita sa pagkumparar nga gigamit ni
Pablo aron sa pagtudlo sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto mahitungod sa
kinabubut-on nga paghatag.

Ang pagpugas nagpasabut sa pagtanom og mga binhi. Kinsa ang mga magpupugas
niini nga pagkumparar?

Ikonsiderar kon sa unsang paagi ang paghatag ngadto sa uban susama sa pagpugas
og mga binhi sa umahan. Unsay mahitabo kon diyutay lang ang atong ipugas?
Unsay mahitabo kon daghan ang atong ipugas?

Sumala sa 2 Mga Taga-Corinto 9:7, unsang paagi nga ang Ginoo naglaum kanato
sa pagpugas, o paghatag?

Gikan sa 2 Mga Taga-Corinto 9:6–7 atong makat-unan ang mosunod nga
kamatuoran: Kon kita mohatag ngadto sa nanginahanglan uban sa malipayon
nga kasingkasing, ang Dios mopanalangin kanato nga madagayaon.

Sa unsang paagi nga ang atong paghatag uban sa malipayon nga kinaiya ngadto sa
uban moresulta sa atong pagdawat nga mas abunda? ____________________

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 9:8–10, nga mangita sa mga panalangin nga gisulti
ni Pablo nga moabut ngadto sa mga Santos kon sila mohatag uban sa malipayon
nga kasingkasing. Markahi o timan-i diha sa imong mga kasulatan ang mga
pulong nga gigamit ni Pablo sa paghulagway unsaon sa pagpanalangin sa Ginoo
niadtong mohatag uban sa malipayon nga kasingkasing.

Timan-i nga ang mga pulong nga gigamit ni Pablo sa paghulagway sa mga
panalangin sa Ginoo nagsugyot nga atong madawat ang grasya sa Ginoo, nga
naglakip sa temporal nga mga panalangin nga igo sa atong mga panginahanglan.

Sumala sa 2 Mga Taga-Corinto 9:10, kinsa ang “nagahatag sa binhi ngadto sa
magpupugas”? Sa unsang paagi ang paghinumdom kon asa nagagikan ang mga
binhi makatabang kanato nga mohatag sa malipayon nga paagi?

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 9:11–15, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo
kabahin niadto nga mga Santos kinsa mohatag ug modawat sa malipayong paagi.

4. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sumala sa 2 Mga Taga-Corinto 9:11–15, unsay pagbati

ngadto sa Dios niadtong kinabubut-ong naghatag sa ilang kabtangan ug
kadtong modawat sa kabtangan sa uban? (Ikonsiderar ang pagmarka o
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pagtimaan sa bisan unsang mga pulong sa pagpasalamat nga makita niini nga
mga bersikulo.)

Ikonsiderar ang pagsulat sa mosunod nga kamatuoran duol sa 2 Mga Taga-Corinto
9:11–15 sa imong mga kasulatan: Ang pag-ila sa pagkamanggihatagon sa Dios
sa pagpanalangin kanato makatabang kanato nga mobati og pasalamat
ngadto Kaniya.

5. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Kanus-a ka mibati og pasalamat ngadto sa Dios human

makaila sa mga panalangin nga Iyang gipadala kanimo tungod sa pagserbisyo
ug paghatag ngadto sa uban sa malipayon nga paagi? (Ikonsiderar ang
pagdugang sa imong pagpamatuod sa mga baruganan ug mga kamatuoran nga
makita sa 2 Mga Taga-Corinto 8–9.)

Aron sa pagtabang kanimo sa paggamit niini nga leksyon, pagkonsiderar og mga
paagi nga makatabang ka sa usa ka tawo nga nanginahanglan karong semanaha
(tingali usa ka tawo sa imong pamilya). Paghimo og piho nga tumong sa pagtabang
niana nga tawo, ug isulat kini sa usa ka piraso nga papel.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 2 Mga Taga-Corinto 8–9 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 24: DAY 2

2 Mga Taga-Corinto 10–13
Pasiuna
Si Apostol Pablo mitudlo kabahin sa espirituhanong gubat nga giapilan sa mga
anak sa Dios. Iyang gidepensahan ang iyang kaugalingon batok niadtong misupak
kaniya. Iyang gisaysay kon sa unsang paagi siya nadala ngadto sa ikatulong langit,
ug iyang gihulagway kon sa unsang paagi ang iyang kahuyang nahimong usa ka
panalangin ngadto kaniya. Sa wala pa taposa ang iyang sulat, si Pablo miawhag sa
mga Santos sa Corinto sa pagsusi sa ilang mga kaugalingon ug sa pagpamatuod sa
ilang pagkamatinud-anon.

2 Mga Taga-Corinto 10–11
Si Pablo nagsulat kabahin sa espirituhanong gubat, sa mga pagpangilad ni Satanas,
ug sa iyang kaugalingong mga kalisdanan
Unsay mosulod sa hunahuna kon
imong makita ang pulong nga gubat?

Paghunahuna og mga paagi diin kita
naapil sa usa ka gubat batok ni Satanas.
Unsa ang pipila sa labing lisud nga
pakig-away nga atong giatubang niini
nga espirituhanong gubat?

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 10:3–6, nga mangita kon unsay gitudlo ni Apostol
Pablo nga kinahanglan natong buhaton aron magmalampuson niini nga gubat
batok ni Satanas.

Ang instruksyon nga “[bihagon] ang tanang panghunahuna aron kini
magmasinugtanon kang Kristo” (2 Mga Taga-Corinto 10:5) nagpasabut sa
pagkontrolar sa atong mga hunahuna, lakip ang paglikay sa dili angay nga mga
hunahuna, ug sa pagtutok sa maayo, makabayaw nga mga butang. Usa ka
kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa bersikulo 5 mao nga samtang
nagkontrolar kita sa atong mga hunahuna agig pagsunod ni Jesukristo, kita
mahimong mas malampuson sa gubat batok ni Satanas.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga butang nga atong mahimo nga makatabang kanato
sa pagkontrolar sa atong mga hunahuna? (Tan-awa sa Alma 37:36; D&P
121:45; ug sa First Presidency Preface, sa Hymns [page x], alang sa
makatabang nga mga ideya.)

b. Unsa nga mga panalangin ang imong nasinati samtang imong gikontrolar
ang imong mga hunahuna agig pagsunod sa Manluluwas?

Ikonsiderar unsay imong buhaton aron sa pagkontrolar sa imong mga hunahuna
agig pagsunod sa Manluluwas. Ang ubang mga tawo nakakaplag nga makatabang
ang pag-ampo, pagbasa o pagsag-ulo sa mga kasulatan, ug sa pagkanta og
mga himno.
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Diha sa 2 Mga Taga-Corinto 10:7–18 atong makat-unan nga si Pablo naghimaya
diha sa Ginoo ug mitudlo nga ang iyang kaugalingong mga kahuyang kinahanglan
dili gamiton nga rason nga dili maminaw kaniya.

Diha sa 2 Mga Taga-Corinto 11 atong mabasa nga si Pablo mihisgut og dugang nga
mga paagi nga si Satanas nagtinguha nga mohaylo sa atong mga hunahuna ug
modala kanato palayo kang Jesukristo, lakip ang paggamit sa mini nga mga Kristo
ug mini nga mga Apostoles. Si Pablo nanugid sa mga pag-antus nga iyang
giagwanta isip usa ka tinuod nga Apostol sa Manluluwas.

2 Mga Taga-Corinto 12
Si Pablo nagsaysay nga siya gisakgaw dala ngadto sa langit ug nagtudlo kon sa
unsang paagi ang pag-ila sa atong mga kahuyang makabenepisyo kanato
Paghunahuna og usa ka higayon dihang
napasakitan ka sa mga tunok. Sa
unsang paagi ang mga tunok
makapalisud sa kinabuhi?

Si Apostol Paul migamit sa konsepto sa
usa ka tunok aron sa pagsimbolo sa usa
ka pagsulay o kahuyang nga iyang
nasinati.

Samtang imong basahon ang mosunod nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ikonsiderar ang mga matang sa mga
pagsulay ug mga kahuyang nga imong nasinati: “Ang uban nawad-an sa usa ka
minahal tungod sa kamatayon o sa pag-amuma alang sa usa ka masakiton. Ang
uban nasakitan tungod sa diborsyo. May lain nga nangandoy og mahangturong
kaminyoon. Ang uban nabiktima sa maka-adik nga butang o mga bisyo sama sa

bino, tabako, drugas o pornograpiya. May lain nga nangabakol o may deperinsya sa
panghunahuna. Ang uban naghigwaos tungod sa pagkaibug sa isigka lalaki o isigka babaye. Ang
uban may mapait nga pagbati sa pagka-ubos o wala kinahanglana. Sa laktud, daghan ang
gibug-atan sa gipas-an” (“Iyang Papahulayon ang Nag-antus,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 6).

Samtang magtuon ka sa 2 Mga Taga-Corinto 12, pangitaa ang mga kamatuoran
nga makatabang kanimo samtang nakasinati ka og mga pagsulay ug mga
kahuyang.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 12:1–4, nga mangita sa panan-awon nga nakita ni
Pablo. (Niini nga mga bersikulo si Pablo mipasabut sa iyang kaugalingon sa dihang
misulti siya mahitungod sa “usa ka tawo.” Diha sa bersikulo 2 ang pamahayag nga
“kon diha ba siya sulod sa lawas o sa gawas, wala ako masayud: ang Dios mao
lamang ang nasayud” nagpasabut nga si Pablo nakakita og usa ka panan-awon.)

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 12:5–6, nga mangita kon unsay reaksyon ni Pablo
niini nga panan-awon sa celestial nga gingharian.

Timan-i nga bisan nakakita si Pablo niini nga panan-awon, dili siya
“magpasigarbo” (o manghambog) kabahin niini. Basin nabalaka siya nga ang uban
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tingali taas na kaayo og panghunahuna kaniya nga aduna pa ra ba siyay mortal nga
mga panlimbasug nga angay mabuntog.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 12:7–9, nga mangita kon sa unsang paagi ang
Ginoo mitabang ni Pablo nga magpabiling mapainubsanon. (Ang “makapasulabi sa
pagkahimuot” [bersikulo 7] nagpasabut nga mahimong mapasigarbuhon.)

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mikomentaryo nga ang “tunok sa lawas” ni Pablo mao ang “wala hinganli nga
pisikal nga sakit, nga daw seryuso kaayo nga ang Apostol kanunay o
pabalik-balik nga nag-antus” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 2:448).

Timan-i kon kapila si Pablo nag-ampo nga matangtang kini nga tunok sa lawas.
(Ang pulong nga makatulo [bersikulo 8] nagpasabut og tulo ka higayon.)

Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong diha sa 2 Mga Taga-Corinto 12:9 nga
nagpasabut nga ang Ginoo mipili nga dili tangtangon ang tunok sa lawas ni Pablo.

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga ang Ginoo mahimong
motugot nga makasinati kita og mga kahuyang ug mga pagsulay aron kita
makakat-on sa pagpaubos. Mahimo nimong isulat o timan-an kini nga
kamatuoran diha sa imong mga kasulatan tupad sa 2 Mga Taga-Corinto 12:7–9.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 12:9–10, nga mangita sa mga kamatuoran nga
nakat-unan ni Pablo nga mitabang kaniya nga makalahutay sa iyang mga
kahuyang. Samtang magbasa ka, hinumdomi nga ang grasya mao ang “diosnon
nga panabang o kalig-on gihatag pinaagi sa kalooy ug gugma sa Dios” (Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Grasya,” scriptures.lds.org).

Mahimo nimong markahan ang mga pulong sa 2 Mga Taga-Corinto 12:9–10 nga
nagtudlo sa mosunod nga mga kamatuoran: Ang grasya ni Jesukristo igo aron sa
paglig-on kanato sa atong mga kahuyang. Ang Ginoo dili kanunay
motangtang sa atong mga hagit, apan Siya molig-on kanato samtang kita
matinud-anong molahutay niini.

Si Elder Dallin H. Oaks mipamatuod, “Ang makaayo nga gahum ni Ginoong
Jesukristo — kon kini nagkuha man sa atong mga palas-anon o naglig-on kanato
sa paglahutay ug pagpuyo uban niini sama ni Apostol Pablo—anaa alang sa
matag kasakit sa pagka-mortal” (“Iyang Papahulayon ang Nag-antus,”8).

2. Tubaga ang duha o ang tanan sa mosunod nga mga pangutana diha
sa imong scripture study journal:

a. Unsay gipasabut niini kanimo nga ang grasya sa Manluluwas “igo” (2 Mga
Taga-Corinto 12:9) sa paglig-on kanimo diha sa imong mga kahuyang?
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b. Sa unsang paagi ang mga kamatuoran nga gitudlo diha sa 2 Mga
Taga-Corinto 12:9–10 makatabang kanimo samtang makasinati ka og mga
kahuyang ug mga pagsulay?

c. Kanus-a man ka o ang imong kaila gilig-on sa Manluluwas aron
matabangan sa usa ka kahuyang o panahon sa pagsulay?

2 Mga Taga-Corinto 13
Si Pablo nag-awhag sa mga Santos sa pagsusi sa ilang mga kaugalingon ug sa
pagmatuod sa ilang pagkamatinud-anon
Pipila ka mga tawo karon magduda sa mga pagtulun-an ug sa awtoridad niadtong
gitawag sa pagserbisyo sa Simbahan diha sa mga posisyon sa pagpangulo. Sa
samang paagi, adunay mini nga mga magtutudlo taliwala sa mga Santos nga
taga-Corinto kinsa misupak ni Pablo ug sa iyang awtoridad isip usa ka Apostol.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 13:3, nga mangita kon unsay gipangitaan og
pruweba sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto.

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 13:5–6, nga mangita kon unsay giawhag ni
Apostol Pablo nga buhaton sa mga Santos nga taga-Corinto kay sa mangutana kon
ang Ginoo namulong ba pinaagi kaniya isip usa ka Apostol. Ikonsiderar ang
pagmarka sa mga aksyon nga pulong diha sa bersikulo 5 nga nagsulti unsay angay
buhaton sa mga Santos nga taga-Corinto.

Sa dihang gihangyo ni Pablo ang mga Santos nga taga-Corinto sa pagsusi kon sila
“nagapadayon ba sa [ilang] pagtuo” [bersikulo 5], siya naghangyo kanila sa
pagkonsiderar kon sila nagmatinud-anon ba ngadto sa Ginoo ug sa Iyang
Simbahan. Gikan sa 2 Mga Taga-Corinto 13:5–6 atong makat-unan nga kay sa
manaway sa mga lider sa Simbahan, ang mga miyembro sa Simbahan
kinahanglan mosusi sa ilang kaugalingong pagkamatinud-anon.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Propeta Joseph Smith, nga mangita kon
unsay iyang gitudlo nga mahitabo kon kita mopili sa pagsaway sa atong mga
lider imbis nga susihon ang atong pagkamatinud-anon: “[Kon ang usa ka tawo]
mibarug aron paghukom sa uban, nangitag sayop diha sa Simbahan, moingon
nga sila anaa sa dili maayong dalan, samtang siya sa iyang kaugalingon maoy
matarung, nan hibaloi pag-ayo, nga kanang tawhana nagpaingon sa dalan sa

apostasiya; ug kon siya dili maghinulsol, mobiya sa kamatuoran, ingon nga ang Dios buhi” (Mga
Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 384).

3. Paggahin og pipila ka gutlo sa pagpamalandong sa mosunod nga
mga pangutana: Dayon pirmahi ang imong scripture study journal

nga nagpasabut nga imong nakompleto kini nga buluhaton.

a. Sa usa ka sukdanan nga 1–10 (diin ang 10 mao ang hingpit nga paagi), unsa
ka maayo nimong gisunod ang tambag sa mga lider sa Simbahan?

b. Unsa ang usa ka sumbanan nga gitudlo sa mga propeta ug mga apostoles
nga mahimo nimong masunod nga mas matinud-anon?
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c. Sa usa ka sukdanan nga 1–10 (diin ang 10 mao ang matag oportunidad nga
aduna ka), kapila ka mopahayag og pasalamat alang sa imong mga lider sa
Simbahan, sa personal man o diha sa pag-ampo?

d. Unsay imong mahimo aron sa pagpakita og dugang nga pasalamat alang sa
sakripisyo ug paningkamot nga gihimo sa imong mga lider alang kanimo?

4. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsa nga mga panalangin ang moabut gikan sa kanunay

nga paghimo og usa ka espirituhanong pagsusi sa kaugalingon sama niini?

Diha sa 2 Mga Taga-Corinto 13:7–14 atong makat-unan nga si Pablo miawhag sa
mga Santos sa paglikay sa dautan ug sa pagpaningkamot alang sa pagkahingpit.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 2 Mga Taga-Corinto 10–13 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Mga
Taga-Galacia
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang Epistola [Sulat] ni Pablo ang Apostol ngadto sa Mga Taga-Galacia gisulat
ngadto sa mga Kristiyano nga Judeo nga nagpalayo sa Ginoo pinaagi sa pagsalig na
usab sa mga buhat sa balaod ni Moises. Si Apostol Pablo naninguha sa pagkorihir
niini nga problema pinaagi sa paghatag og gibug-aton sa kalainan tali sa bug-at
nga “yugo” sa balaod ni Moises, nga miresulta sa espirituhanong pagkaulipon, ug
sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga moresulta sa espirituhanong kagawasan. Ang
pagtuon niini nga epistola makatabang nimo nga mas makapasalamat sa
kagawasan nga gitanyag pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Apostol Pablo ang misulat sa Mga Taga-Galacia (tan-awa sa Mga Taga-Galacia
1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Posible nga gisulat ni Pablo ang iyang Epistola ngadto sa Mga Taga-Galacia
samtang nagbiyahe agi sa Macedonia atol sa iyang ikatulong misyonaryo nga
biyahe mga A.D. 55–57 (tan-awa sa Bible Dictionary sa LDS English version sa
Biblia, “Pauline Epistles”).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
“Adunay pipila ka butang nga dili sigurado kon unsa nga mga simbahan ang
gitumong niini nga epistola. Mahimong sa amihanang Galacia kini, ang distrito
diin ang Ancyra mao ang kapital, o sa distrito sa mga utlanan sa Frigia ug Galacia
nga nabisitahan ni Pablo sa iyang unang misyonaryo nga biyahe. Sa bisan hain nga
kahimtang ang mga simbahan sa Galacia siguradong nabisitahan ni Pablo sa iyang
ikaduha (Mga Buhat 16:6) ug ikatulong (Mga Buhat 18:23) mga biyahe” (Bible
Dictionary sa LDS English version sa Biblia, “Pauline Epistles”).

Misulat si Pablo ngadto sa mga Santos sa Galacia tungod kay hilabihan ang iyang
kabalaka nga nagpalayo sila sa Ginoo pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa
uban nga buot “magatuis sa Maayong Balita [ebanghelyo] mahitungod kang
Kristo” (tan-awa sa Mga Taga-Galacia 1:6–7). Ang mga Kristiyano nga Judeo
nagtudlo sa mga Kristiyano nga hentil sa sayop nga doktrina nga kinahanglan sila
nga magpasirkunsisyon ug motuman sa ritwal nga mga gikinahanglan sa balaod ni
Moises aron maluwas (tan-awa sa Mga Taga-Galacia 6:12; tan-awa usab sa Mga
Buhat 15:1). Ang ubang mga Santos sa Galacia mihangup sa mga pagtulun-an
niining mga tawhana (tan-awa sa Mga Taga-Galacia 4:10).

Ang nag-unang mga katuyoan ni Pablo sa pagsulat niini nga epistola naglakip sa:

1. Pagpanalipod sa iyang kaugalingon batok sa mga pasangil sa mini nga mga
magtutudlo nga misupak kaniya.
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2. Pagtudlo nga ang tanang mga tawo, Judeo man o Hentil, maluwas pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo pinaagi sa pagbutang sa ilang hugot nga pagtuo kang
Jesukristo imbis nga magsalig sa mga buhat sa balaod ni Moises.

3. Pagklaro sa tahas sa balaod ni Moises diha sa plano sa Dios.

4. Paghatag og kalainan tali sa karaang pakigsaad nga gihimo sa Dios pinaagi
kang Moises ug sa bag-ong pakigsaad diha ni Kristo.

5. Pagtawag sa mga Santos nga magpakabuhi pinaagi sa Espiritu.

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Ang basahon sa Mga Taga-Galacia naila isip ang labing emosyonal nga sulat ni
Pablo, diin mihatag siya og grabe nga pagbadlong sa mga miyembro sa Simbahan
nga nahisalaag ug sa mini nga mga magtutudlo nga mipahisalaag kanila. Ang Mga
Taga-Galacia naglangkob sa labing una sa sinulat nga pagpresentar bahin sa
doktrina sa pagpangatarungan—dili kita makapangatarungan pinaagi sa mga
buhat sa balaod ni Moises apan pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.
Ang epistola mihatag og kalainan sa “mga buhat sa unod” ngadto sa “bunga sa
Espiritu” (tan-awa sa Mga Taga-Galacia 5:16–25).

Outline
Mga Taga-Galacia 1–2. Misulat si Pablo ngadto sa mga Santos nga taga-Galacia
tungod kay nagpalayo sila sa Ginoo ug mihangup sa sayop nga mga pagtulun-an.
Gipanalipdan niya ang iyang tawag isip usa ka Apostol pinaagi sa pagsaysay sa
iyang pagsupak pirmero sa Simbahan ug sa iyang pagkakabig. Gihatagan niya og
gibug-aton nga nakadawat siya og pinadayag direkta gikan sa Dios ug giklaro nga
ang iyang pagpangalagad ngadto sa mga Hentil giaprubahan sa mga Apostoles.
Gisulti niya nga kausa wala siya miuyon kang Pedro kalabut sa mga Santos nga
hentil. Gitudlo niya nga ang mga tawo dili makapangatarungan pinaagi sa mga
buhat sa balaod ni Moises apan pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

Mga Taga-Galacia 3–4. Gipanalipdan ni Pablo ang mensahe sa ebanghelyo.
Nagtudlo siya nga si Abraham usa ka ehemplo sa tawo nga makapangatarungan
pinaagi sa hugot nga pagtuo ug dili pinaagi sa mga buhat sa balaod ni Moises.
Pinaagi sa Pag-ula, gitubos ni Jesukristo ang katawhan gikan sa tunglo sa balaod.
Ang katuyoan sa balaod ni Moises mao ang mahimong “magtatagad sa pag-agak
ngadto kang Kristo” (Mga Taga-Galacia 3:24). Pinaagi sa hugot nga pagtuo ug sa
bunyag, ang mga Santos makadawat og mga panalangin sa Pag-ula, mosulod sa
pakigsaad sa ebanghelyo, mahimong manununod sa Dios pinaagi kang Kristo, ug
dili na mga sulugoon apan mga anak sa Dios.

Mga Taga-Galacia 5–6. Nanawagan si Pablo sa mga Santos nga magpabilin nga
lig-on diha sa pakigsaad sa ebanghelyo nga gitanyag ni Kristo. Gihatagan ni Pablo
og kalainan ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nalambigit sa “mga buhat sa unod”
(Mga Taga-Galacia 5:19) ngadto sa usa ka tawo nga nakatagamtam sa “bunga sa
Espiritu” (Mga Taga-Galacia 5:22). Nagtudlo siya nga ang mga Santos
kinahanglang mopas-an sa palas-anon sa usag usa ug dili maluya sa pagbuhat og
maayo. Atong anihon kon unsay atong gipugas.

MGA TAGA-GALACIA
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UNIT 24: DAY 3

Mga Taga-Galacia
Pasiuna
Gibadlong ni Apostol Pablo ang mga Santos nga taga-Galacia tungod sa pagsunod
sa sayop nga mga pagtulun-an, ug iyang gibadlong ang mini nga mga magtutudlo
nga mipahisalaag kanila. Nagtudlo usab siya nga ingon nga si Abraham nahimong
manununod sa Dios, ang mga Santos nga taga-Galacia mahimong mga
manununod sa Dios pinaagi sa pagbaton og hugot nga pagtuo ug pagsunod kang
Jesukristo imbis nga pinaagi sa pagtuman sa ritwal nga mga kinahanglanon sa
balaod ni Moises.

Mga Taga-Galacia 1–2
Gibadlong ni Pablo ang mga Santos tungod sa pagsunod sa mini nga mga
magtutudlo ug miawhag kanila nga mobalik ngadto sa ebanghelyo
Hunahunaa nga usa sa imong mga igsoon o mga higala misulti kanimo nga dili na
siya sigurado nga ang mga pagtulun-an sa Simbahan tinuod. Isip resulta, kining
tawhana miundang na sa pagsimba ug wala na magsunod sa ebanghelyo.

1. Isulat sa imong scripture study journal kon unsay imong isulti sa
imong igsoon o higala aron matabangan siya nga mobalik sa

pagtuo sa mga pagtulun-an sa Simbahan.

Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Galacia 1 ug magkat-on nganong ang mga
Santos sa Galacia mipalayo man sa tinuod nga ebanghelyo, pangitaa ang usa ka
kamatuoran nga makatabang sa imong igsoon o higala nga mahibalik ang
iyang pagtuo.

Ang Galacia usa ka rehiyon sa amihanang-sentro sa Asia Minor nga naglakip sa
daghang siyudad nga nabisitahan ni Apostol Pablo atol sa iyang ikaduha ug
ikatulong misyonaryo nga mga biyahe (tan-awa sa Mga Buhat 16:6; 18:23; tan-awa
usab sa Mga Mapa sa Biblia, nu. 13, “Ang Misyonaryo nga mga Panaw ni Apostol
Pablo”). Basaha ang Mga Taga-Galacia 1:6–7, mangita og usa ka problema nga
nahitabo taliwala sa mga miyembro sa Simbahan didto sa Galacia.

Kadtong nagpagubot sa mga Santos nga taga-Galacia ug nagatuis sa mga
pagtulun-an sa ebanghelyo midasig og mga pagduda bahin sa mga pagtulun-an ni
Pablo nga ang kaluwasan moabut pinaagi lamang ni Jesukristo. Kining mini nga
mga magtutudlo mga Kristiyano nga Judeo nga nailhan isip mga Judaizer. Ilang
giangkon nga ang mga Santos nga mga taga-Galacia kinahanglan nga
magpasirkunsisyon ug motuman sa mga ritwal sa balaod ni Moises aron maluwas.

Basaha ang Mga Taga-Galacia 1:8–9, nga mangita sa unsay gisulti ni Pablo bahin
niadtong mga nagsangyaw og lahi nga ebanghelyo kay sa gisangyaw niya isip usa
ka Apostol sa Ginoo.

Basaha ang Mga Taga-Galacia 1:10–12, nga mangita sa tinubdan sa mga
pagtulun-an ni Pablo. Mahimo nimong markahan o isulat diha sa imong mga
kasulatan kon unsay imong makit-an.
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Gikan sa mga pagtulun-an ni Pablo atong makat-unan nga si Jesukristo
mipadayag sa tinuod nga doktrina ngadto sa Iyang mga propeta.

2. Tubaga ang duha o tanan sa mosunod nga mga pangutana diha sa
imong scripture study journal:

a. Sa unsang paagi nga ang paghinumdom nga ang Dios mao ang tinubdan sa
tinuod nga doktrina makatabang nato kon kita dunay mga pangutana bahin
sa mga pagtulun-an sa mga propeta?

b. Unsay atong mabuhat aron makadawat og pinadayag gikan sa Dios aron
kita masayud sa atong kaugalingon nga ang mga pagtulun-an sa mga
propeta tinuod?

c. Sa unsang paagi nga kining kamatuoran makatabang sa usa ka tawo nga
nanlimbasug sa pagtuo sa mga pagtulun-an sa mga propeta?

Sama sa narekord sa Mga Taga-Galacia 1:13–2:21, gisultihan ni Pablo ang mga
Santos bahin sa iyang pagkakabig ug sa iyang unang misyonaryo nga mga panaw.
Gipasabut usab niya nganong ang Kristiyanong mga Hentil wala magkinahanglan
nga magsalig sa tradisyon nga ang kaluwasan anaa sa balaod ni Moises, apan
pinaagi kini sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo nga kita mapasaylo (o
mahatagan og kaangayan). Mipamatuod si Pablo nga nagpakabuhi siya “pinaagi sa
akong pagtuo sa Anak sa Dios, nga nahigugma kanako, ug mitugyan sa iyang
kaugalingon alang kanako” (Mga Taga-Galacia 2:20).

Mga Taga-Galacia 3–4
Gidapit ni Pablo ang mga taga-Galacia nga batunan ang tanang panalangin nga
gisaad ngadto ni Abraham pinaagi ni Jesukristo
Ngano kaha nga ang mosunod nga mga indibidwal mibati nga mahimong dili sila
makadawat sa tanang panalangin sa Ginoo, kon itandi sa uban diha sa Simbahan
nga nahibalo ug nagmatinud-anon sa ebanghelyo gikan pa sa ilang pagkabata?

• Usa ka batan-ong lalaki ang nagdako sa usa ka dili kaayo aktibo nga pamilya ug
wala matudloi sa ebanghelyo sa dihang bata pa siya. Ang iyang pamilya mibalik
na sa pagkaaktibo sa Simbahan karon ug nagsugod sa pagkat-on ug pagsunod
sa ebanghelyo.

• Usa ka babaye nga mitamay ug misaway sa Simbahan sulod sa daghang
katuigan. Bag-ohay lang siya nakasinati og kausaban sa kasingkasing ug
nabunyagan.

Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Galacia 3–4, pangitaa ang kamatuoran nga
makatabang nga masabtan nimo kon unsa nga mga panalangin ang madawat sa
tanan, bisan pa man sa iyang mga kahimtang o mga pagpili sa una.

Tungod kay daghang mga Santos nga taga-Galacia mga kinabig nga hentil ngadto
sa pagka-Kristiyano, dili sila literal nga kaliwatan ni Abraham, kang kinsa ang
tanang panalangin sa Dios gisaad.

Basaha ang Mga Taga-Galacia 3:7–9, nga mangita sa unsay gitudlo ni Pablo bahin
niadtong kinsa “adunay pagtuo” (Mga Taga-Galacia 3:7), o kinsa mituo kang
Jesukristo.
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Sumala sa bersikulo 8, unsa may gisaad sa Ginoo kang Abraham?
____________________

Sumala sa bersikulo 9, unsa may mahitabo niadtong dunay hugot nga pagtuo kang
Jesukristo? ____________________

Ang “mabulahan uban kang Abraham
nga may pagtuo” (Mga Taga-Galacia
3:9) nagpasabut nga makadawat sa mga
panalangin sa pakigsaad nga gihimo sa
Dios ngadto ni Abraham nga pinaagi
kaniya ang tanang tawo makatagamtam
sa mga panalangin sa mas labaw nga
priesthood, celestial nga kaminyoon, ug
kahimayaan (tan-awa sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Pakigsaad sama kang
Abraham,” scriptures.lds.org).

Atong mabasa diha sa Mga
Taga-Galacia 3:10–25 nga ang balaod ni
Moises wala gayud gitumong nga
mahimong paagi diin ang mga tawo
“pagamatarungon” (Mga Taga-Galacia
3:11), buot ipasabut nga sila gipasaylo
gikan sa sala ug gideklarar nga
inosente. Gitumong kini aron
mahimong giya o “magtatagad sa
pag-agak” (Mga Taga-Galacia 3:24) aron matabangan ang mga Israelite nga
moduol kang Jesukristo ug pagamatarungon pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo
diha Kaniya. Hinumdumi nga ang pagamatarungon nagpasabut nga “mapasaylo
gikan sa silot tungod sa sala ug madeklarar nga walay sala” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Kapaangayan, Paghatag og Kaangayan,” scriptures.lds.org).

Kompletuha ang mosunod nga tsart pinaagi sa pagbasa sa mga tudling sa
kasulatan ug sa pagtubag sa mga pangutana:

Mga Taga-Galacia 3:26–27. Unsa ang
kinahanglan natong buhaton aron
makadawat sa gisaad nga mga panalangin
ngadto ni Abraham?

Mga Taga-Galacia 3:28–29; 4:7. Bisan kinsa pa o
unsa pa kita kaniadto, unsa may mahitabo kanato
kon mosulod kita sa pakigsaad sa ebanghelyo
pinaagi sa bunyag?

Gikan sa Mga Taga-Galacia 3:26–29; 4:7 atong makat-unan nga tanan niadtong
mopakita og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug mosulod sa pakigsaad sa
ebanghelyo mahimong usa diha ni Kristo ug mga manununod sa Dios.

Nganong importante man nga masayran nga gisaad sa Dios kini nga mga
panalangin ngadto sa tanan nga misulod sa pakigsaad, bisan pa man sa iyang mga
kahimtang o mga pagpili sa una? ____________________
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Atong mabasa diha sa Mga Taga-Galacia 4:8–31 nga gidapit ni Pablo ang mga
Santos nga taga-Galacia nga mobalik ngadto kang Jesukristo ug aron
makalingkawas sa pagkaulipon nga moabut tungod sa pagsulay sa pagpabilin sa
daghang tradisyon sa balaod ni Moises.

Mga Taga-Galacia 5–6
Giawhag ni Pablo ang mga Santos nga taga-Galacia sa pagpahiuli sa ilang hugot
nga pagtuo diha ni Jesukristo
Unsa ang pipila sa labing lisud nga mga tintasyon nga imong giatubang? Unsaon
nimo sa pagbuntog niining mga tintasyon?

Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Galacia 5–6, pangitaa ang mga baruganan nga
makatabang nimo sa pagbuntog sa mga tintasyon.

Basaha ang Mga Taga-Galacia 5:16–17, nga mangita sa duha ka nagkompetensya
nga mga pwersa nga gihulagway ni Pablo.

Ang “panaggawi diha sa Espiritu” (Mga Taga-Galacia 5:16) nagpasabut nga
magpuyo nga takus ug mosunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Ang
“pagtuman sa pangibog sa unod” (Mga Taga-Galacia 5:16) nagpasabut nga
monunot sa tintasyon nga magpakasala.

Kompletuha ang mosunod nga baruganan basi sa unsay imong nakat-unan gikan
sa Mga Taga-Galacia 5:16: Samtang managgawi kita diha sa Espiritu, atong
mabuntog ang ____________________.

Hunahunaa kon sa unsang paagi nga ang panaggawi diha sa Espiritu makatabang
nimo nga mabuntog ang mga tintasyon.

Basaha ang Mga Taga-Galacia 5:22–23, nga mangita sa ubang mga resulta sa
panaggawi diha sa Espiritu. (Hinumdumi nga ang Mga Taga-Galacia 5:22–23 usa
ka scripture mastery passage. Mahimo nimo kining markahan sa usa ka talagsaong
paagi aron matultulan nimo kini sa umaabut.)
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Scripture Mastery—Mga Taga-Galacia 5:22–23
3. Aron matabangan ka

nga mamemorya ang
Mga Taga-Galacia 5:22–23, diha sa
imong scripture study journal
pagdrowing og usa ka kahoy nga
dunay siyam ka bunga—tulo ka
linya nga dunay tulo ka bunga ang
matag usa. Ibabaw sa kahoy, isulat
ang Apan ang bunga sa Espiritu mao
ang … Ubos sa kahoy, isulat ang nga
sa maong mga butang walay kasugoan
nga kabatok. Sugod sa ibabaw sa
linya sa bunga, isulat ang unang
letra sa matag bunga nga gilista ni
Pablo. Praktisa ang pag-recite sa
scripture mastery pinaagi sa
pagtan-aw niini nga imahe ug sa
pag-adto sa tudling sa kasulatan kon gikinahanglan. Padayon sa pag-recite
hangtud masubli nimo ang scripture mastery nga dili na motan-aw sa hulagway
o sa imong mga kasulatan. I-recite ang kasulatan ngadto sa usa ka sakop sa
imong pamilya o sa klase sa seminary.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal: Sa unsang paagi nga ang pagbaton niining mga gasa

makapalambo sa imong abilidad sa pagtabang sa mga tawo?

Basaha ang Mga Taga-Galacia 6:1–2, nga mangita sa unsay gitudlo ni Apostol Pablo
bahin kon unsay angayang buhaton sa mga miyembro sa Simbahan ngadto sa usa
ka tawo nga nakasala. Ang “mahiligas ngadto sa kalapasan” (Mga Taga-Galacia
6:1) nagpasabut nga makasala.

Nganong importante man nga magbaton “sa espiritu sa kalumo” (Mga
Taga-Galacia 6:1) samtang maningkamot kita sa pagtabang sa usa ka tawo nga
mobalik ngadto sa dalan sa ebanghelyo?

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Galacia 6:3–5, gitudlo ni Pablo nga
kinahanglan nga dili kita mahimong mapasigarbuhon ug magpakatarung sa
kaugalingon ug nga ang matag tawo “magapas-an sa iyang kaugalingong luwan”
(Mga Taga-Galacia 6:5), o manubag alang sa iyang mga pagpili.

Unsa may motubo kon magtanum ka sa matag usa sa mosunod nga mga liso?
Isulat ang imong mga pangagpas diha sa blangko nga mga luna. (Ang mga tubag
anaa sa katapusan niini nga leksyon.)
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a.

b.

c.

Gigamit ni Pablo ang ideya sa mga liso aron sa pagtudlo og espirituhanong mga
kamatuoran. Basaha ang Mga Taga-Galacia 6:7–8, nga mangita sa unsay gitudlo ni
Pablo bahin sa unsay atong malauman kon kita mag-ani, o magtanum, og mga liso.
Ang mga pagtulun-an ni Pablo niining mga bersikulo kasagaran gitawag og balaod
sa pag-ani.

Basaha ang Mga Taga-Galacia 6:9–10, nga mangita kon nganong gitudlo ni Pablo
ang balaod sa pag-ani human niya gidapit ang mga taga-Galacia sa pagtinabangay
sa usag usa nga magpabilin o mobalik ngadto sa dalan sa ebanghelyo.

Gikan niining mga bersikulo atong makat-unan nga kon makugihon kita sa
pagbuhat og maayo, anihon nato ang mga panalangin sa atong mga lihok.

5. Buhata ang dili mominus sa duha sa mosunod nga mga buluhaton
diha sa imong scripture study journal:
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a. Sa unsang paagi nga ang saad nga anihon nato “sa nahaigo nga panahon”
makatabang nato nga dili “magakaluya” (Mga Taga-Galacia 6:9), o
mohunong sa atong mga paningkamot sa pagserbisyo sa uban ug sa
pagsunod sa ebanghelyo sa atong kaugalingong kinabuhi?

b. Kanus-a man nga ikaw o ang usa ka tawo nga imong nailhan
nagmakugihon sa pagbuhat og maayo bisan kon ang mga panalangin wala
dayon moabut?

c. Mainampuong ikonsiderar kon kinsay imong matabangan nga makabalik
ngadto sa dalan sa ebanghelyo. Sa pagkonsiderar nimo niini nga tawo, isulat
ang usa ka tumong kon unsaon nimo nga magmakugihon sa pagbuhat og
maayo samtang maningkamot ka sa pagtabang niya, bisan kon mahimong
dili dayon nimo makita ang mga resulta sa imong mga paningkamot.

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Galacia 6:11–18, gitapus ni Pablo ang iyang
epistola ngadto sa mga Santos nga taga-Galacia pinaagi sa pagpamatuod nga ang
kalinaw ug kalooy ni Jesukristo maanaa sa tanan niadtong nahimong bag-o nga
mga binuhat pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa Iyang ngalan.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Taga-Galacia 1–6 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

Mga tubag sa mga matang sa liso: a. Mirasol [Sunflower], b. Kalabasa [Pumpkin],
c. Batong [Bean].
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Pasiuna sa Mga Taga-Efeso
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
nagtudlo nga ang “Mga Taga-Efeso usa ka epistola [sulat] alang sa tibuok
kalibutan, alang sa Judeo ug Hentil, alang sa bana ug asawa, alang sa ginikanan ug
anak, alang sa agalon ug sulugoon. Mao kadto ang hunahuna ug kabubut-on sa
Dios sa panahon ni Pablo; mao kini ang tingog sa inspirasyon sa atong panahon;
usa kini ka epistola nga madayeg ug magamit sa tanan.

“… Naglangkob kini sa pipila sa labing maayo nga sinulat ni Pablo, ug usa ka
dokumento nga may kalabutan sa mahinungdanong mga baruganan, nga dunay
kalabutan sa ebanghelyo sa Dios inubanan sa makaluwas nga himaya niini”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:489).

Ang pagtuon sa Epistola ngadto sa Mga Taga-Efeso makapadasig kanimo aron
ihikling ang mga butang niining kalibutana ug makatabang kanimo nga molambo
sa espirituhanong paagi ug mas makakat-on sa pag-ambit sa panaghiusa ug
pakigdait sa Simbahan.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Apostol Pablo mao ang misulat sa Epistola ngadto sa Mga Taga-Efeso (tan-awa
sa Mga Taga-Efeso 1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Gisulti ni Pablo nga usa siya ka binilanggo atol sa pagsulat niya sa Epistola ngadto
sa Mga Taga-Efeso (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 3:1; 4:1; 6:20). Ang Mga Taga-Efeso
mahimong gisulat atol sa unang pagkabilanggo ni Pablo didto sa Roma, mga
A.D. 60–62 (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mga Epistola ni Pablo,”
scriptures.lds.org). Atol niining panahona gitanggong si Pablo diha sa panimalay
[house arrest], apan duna siyay kagawasan sa pagdawat og mga bisita ug sa
pagtudlo sa ebanghelyo (tan-awa sa Mga Buhat 28:16–31).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Sa King James Version sa Biblia, ang Mga Taga-Efeso 1:1 nag-ingon nga ang
Epistola ngadto sa Mga Taga-Efeso gipamulong “nganha sa mga balaan nga anaa
sa Efeso.” Hinoon, ang labing una nga mga manuskrito sa Mga Taga-Efeso wala
maglangkob sa mga pulong “nga anaa sa Efeso.” Nagsugyot kini sa posibilidad nga
wala gisulat ni Pablo ang epistola alang gayud sa mga taga-Efeso apan ngadto sa
pipila ka mga kongregasyon sa mga Santos, lakip na niadtong anaa sa Efeso. Ang
Efeso nagsilbi isip punoang buhatan ni Pablo atol sa iyang ikatulong misyonaryo
nga panaw (tan-awa sa Mga Buhat 19:9–10; 20:31), ug duna siyay dakong gugma
alang niining mga tawhana (tan-awa sa Mga Buhat 20:17, 34–38).

Sa iyang sulat, namulong si Pablo ngadto sa hentil nga mga miyembro sa
Simbahan (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:11) kinsa mahimong bag-ohay pa nga
mga kinabig (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 1:15). Misulat siya aron motabang sa
pagpalambo sa espiritwalidad ug mga pagpamatuod niadtong mga namiyembro
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na. Ang nag-una niyang mga katuyoan mao ang pagtabang niining mga kinabig
nga molambo ang ilang espirituhanong kahibalo bahin sa Dios ug sa Simbahan
(tan-awa sa Mga Taga-Efeso 1:15–18; 3:14–19); aron sa pag-ugmad og panaghiusa,
ilabi na tali sa hentil ug sa Judeo nga mga Santos (tan-awa sa Mga Taga-Efeso
2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9); ug aron awhagon ang mga Santos sa pagbatok sa mga
gahum sa dautan (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 4:17–5:18; 6:10–18). Daghang mga
Santos sa Efeso ang nagpuyo nga matarung aron mabugkos ngadto sa kinabuhing
dayon (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 1:13; Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 2:493–94).

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Ang Mga Taga-Efeso naglangkob sa daghang mga pagtulun-an ug mga ideya nga
pamilyar sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, lakip ang pagka-orden nang daan,
ang dispensasyon sa kahingpitan sa kapanahonan, ang Balaang Espiritu sa Saad,
ang kaimportante sa mga propeta ug mga apostoles, ang ideya nga adunay usa
lamang ka tinuod ug nahiusa nga Simbahan, ug ang nagkadaiyang mga
katungdanan, mga calling, ug mga buluhaton sa sulod sa organisasyon sa
Simbahan. Kini nga sulat naglangkob usab sa pipila sa labing taas nga mga
pagtulun-an bahin sa pamilya nga makita bisan asa sa kasulatan.

Outline
Mga Taga-Efeso 1:1–4:16. Gisulat ni Pablo ang bahin sa pag-orden nang daan sa
mga Santos aron makadawat sa ebanghelyo; ang dispensasyon sa kahingpitan sa
kapanahonan; ang pagbugkos pinaagi sa Balaang Espiritu sa Saad; kaluwasan
pinaagi sa grasya; ang panaghiusa sa hentil ug sa Judeo nga mga Santos diha sa
Simbahan; usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag; ang katuyoan sa
Simbahan; ug ang pagka-organisar sa Simbahan basi sa pundasyon sa mga propeta
ug mga apostoles, nga si Jesukristo isip ang ulohang bato sa pamag-ang [chief
cornerstone]. Nagtudlo si Pablo nga pundukon sa Dios ang tanang mga butang
diha kang Kristo sa dispensasyon sa kahingpitan sa kapanahonan.

Mga Taga-Efeso 4:17–6:24. Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa paggamit sa
tinuod nga doktrina diha sa ilang inadlaw nga kinabuhi. Giawhag niya sila sa
paghukas sa ilang daang pagkatawo (ilang mga sala kaniadto) ug isul-ob ang
bag-ong pagkatawo nga sila nahimo pinaagi kang kristo. Naghatag siya og tambag
ngadto sa mga asawa, mga bana, mga anak, mga ginikanan, mga sulugoon, mga
agalon, ug mga kongregasyon. Giawhag niya ang mga Santos sa “pagsul-ob sa
tibuok hinagiban sa Dios” (Mga Taga-Efeso 6:11).

MGA TAGA-EFESO
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Si Apostol Pablo napaubos sa house arrest
didto sa Roma.

UNIT 24: DAY 4

Mga Taga-Efeso 1
Pasiuna
Si Apostol Pablo misulat ngadto sa mga Santos sa Efeso bahin sa ilang
pagka-inordinahan nang daan nga makadawat sa ebanghelyo. Misulat siya bahin
sa katapusang dispensasyon—ang dispensasyon diin kita nagpuyo karon—diin ang
Dios “[maghiusa] diha kang Kristo sa tanang mga butang” (Mga Taga-Efeso 1:10).
Gitudlo ni Pablo nga makaila kita sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo pinaagi
sa pagpadayag.

Mga Taga-Efeso 1:1–8
Nagtudlo si Pablo sa mga Santos nga sila gi-orden nang daan nga makadawat sa
ebanghelyo
Hunahunaa ang usa ka higayon sa imong kinabuhi sa dihang miuyon ka nga
modawat og importante nga responsibilidad . Sa dihang nagkaanam kalisud ang
buluhaton, sa unsang paagi ka napatunhay tungod sa pagkasayud nga miuyon ka
sa buluhaton ug nga dunay tawo nga misalig nimo nga matuman kini? Sa unsang
paagi ka napanalanginan o nagantihan tungod sa pagtuman sa imong
responsibilidad?

Dinhi nga epistola si Apostol Pablo
nagtinguha nga lig-unon kadtong
namiyembro na sa Simbahan ug
tabangan ang bag-ong mga kinabig nga
molambo sa ilang espirituhanong
kahibalo ug magpabiling matinud-anon
sa ilang mga pakigsaad.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 1:3–8, nga
mangita sa mga kamatuoran nga
gitudlo ni Pablo sa mga Santos aron sa
pagtabang nila nga magpabiling
matinud-anon sa ilang mga pakigsaad.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang duha o tulo ka sukaranan nga mga doktrina nga imong itudlo nga
makatabang sa usa ka miyembro sa Simbahan nga magpabiling
matinud-anon sa iyang mga pakigsaad ug magpabiling aktibo sa Simbahan?

b. Sa unsang paagi nga ang pagsabut niadtong mga kamatuoran makatabang
sa usa ka tawo nga magpabiling matinud-anon?

Pagkat-on sa Sukaranan nga mga Doktrina
Sa pagsugod nimo niini nga leksyon, hunahunaa nga dunay lista sa Sukaranan nga mga Doktrina
nga makita diha sa pasiuna nga materyal niini nga manwal. Ang Pagkat-on sa Sukaranan nga
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mga Doktrina makatabang nimo nga masunod ang ebanghelyo ug mapalambo ang imong
abilidad sa pagtudlo niining importante nga mga kamatuoran ngadto sa uban. Pangita og
dugang nga panabut sa pipila niining mga doktrina samtang magtuon ka sa Mga Taga-Efeso 1.

Ang mga pulong nga “sa wala pa matukod ang kalibutan” diha sa Mga Taga-Efeso
1:4 nagpasabut sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, ug ang mga pulong nga “mga
anak nga sinagop pinaagi kang Jesukristo” ug ang pulong nga gipili nang daan diha
sa Mga Taga-Efeso 1:5 nagpasabut niadtong gipili o gi-orden nang daan didto nga
makadawat sa ebanghelyo panahon sa mortalidad. Usa ka kamatuoran nga atong
makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga ang mga anak sa Dios
gi-orden nang daan nga makadawat sa mga panalangin sa ebanghelyo. Ang
pagdawat niini nga mga panalangin magdepende sa atong pagkamatinud-anon
niini nga kinabuhi.

Samtang magbasa ka sa mosunod nga pamahayag gikan sa Matinud-anon sa
Tinuhoan, hunahunaa kon sa unsang paagi nga ang pagsabut sa doktrina sa
pagka-inordinahan nang daan makatabang sa usa ka tawo nga mopili nga
magpabiling matinuoron sa iyang mga pakigsaad ug mahimong aktibo sa
Simbahan:

“Sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta, ang Dios mitudlo og pihong mga espiritu sa pagtuman sa
tino nga mga misyon sa panahon sa ilang mortal nga mga kinabuhi. Gitawag kini og
pagka-inordinahan nang daan.

“Ang pagka-inordinahan nang daan wala mogarantiya nga ang mga indibidwal makadawat sa
pihong mga calling o mga responsibilidad. Ang maong mga oportunidad moabut niining
kinabuhia isip resulta sa matarung nga paggamit sa kabubut-on, sama nga ang
pagka-inordinahan nang daan miabut isip resulta sa pagkamatarung didto sa kinabuhi sa wala
pa dinhi sa yuta. …

“Ang doktrina kabahin sa pagka-inordinahan nang daan magamit ngadto sa tanang mga
miyembro sa Simbahan, dili lamang ngadto sa Manluluwas ug sa Iyang mga propeta. Sa wala pa
ang paglalang sa yuta, matinud-anong mga babaye gihatagan og pihong mga responsibilidad ug
matinud-anong mga lalaki gi-ordinahan nang daan sa pihong mga katungdanan sa priesthood.
Bisan tuod nga wala ka mahinumdom nianang panahona, sigurado kang miuyon sa pagtuman sa
mahinungdanong mga buluhaton sa pagserbisyo sa imong Amahan. Samtang magpakita ka sa
imong kaugalingon nga takus, hatagan ka og mga oportunidad sa pagtuman sa mga buluhaton
nga nianang higayuna imong nadawat” (Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo [2004], 137–38).

Sa unsang paagi nga ang pagsabut nga kita gi-orden nang daan nga makadawat sa
ebanghelyo ug sa daghang mga panalangin niini aron matuman ang mga
buluhaton dinhi sa mortalidad makatabang nato nga magpabiling matinud-anon
sa atong mga pakigsaad?
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Mga Taga-Efeso 1:9–12
Naghisgot si Pablo bahin sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon
Pangitaa ang kahulugan sa mga dispensasyon diha sa seksyon sa Sukaranan nga
mga Doktrina sa sinugdanan niini nga manwal. Basaha ang mga paragraph nga
nagpasabut kon unsa ang usa ka dispensasyon. Samtang magbasa ka, pangitaa kon
unsa nga dispensasyon ang atong gipuy-an.

Gikan sa imong nabasahan, kanus-a man nagsugod ang dispensasyon nga atong
gipuy-an? ____________________

Basaha ang Mga Taga-Efeso 1:9–10, nga mangita sa unsay gisulat ni Pablo nga
mahitabo sa atong dispensasyon, ang “dispensasyon sa kahingpitan sa mga
panahon.” (Ang mga pulong nga “tinago mahitungod sa iyang kabubut-on”
nagpasabut sa mga plano ug mga katuyoan sa Dios.)

Sa dihang gisulat ni Pablo nga ang “tanang mga butang [diha kang Kristo],” didto
sa langit ug dinhi sa yuta, pagapundukon “sa paghiusa” (Mga Taga-Efeso 1:10),
nagpasabut siya sa Pagpahiuli ug sa pagpundok sa tanang mga yawe, mga gahum,
ug mga saad nga gipadayag sa Dios ngadto sa Iyang mga anak sukad sa
sinugdanan sa kalibutan, ingon man usab sa ubang kahibalo nga wala pa gayud
sukad mapadayag (tan-awa sa D&P 128:18).

Gikan sa Mga Taga-Efeso 1:10, atong makat-unan ang mosunod nga kamatuoran:
Atol sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon, ang tanang mga
butang gikan sa miaging mga dispensasyon mapahiuli.

Gipasabut ni Elder B. H. Roberts sa Seventy kon sa unsang paagi nga ang
milabayng dispensasyon dunay kalabutan sa dispensasyon sa kahingpitan sa
mga panahon: “Kini ang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon, ug atong
makita nga midagayday ngadto niini, sama sa dagkong mga sapa ngadto sa
kadagatan, ang tanang miaging mga dispensasyon, nga misumpay nato ngadto
kanila, nga misumpay nila ngari kanato; ug atong makita nga ang Dios dunay

usa ka mahinungdanong katuyoan gikan sa sinugdanan, ug kana mao ang kaluwasan sa Iyang
mga anak. Ug karon miabut ang katapusang adlaw, ang katapusang dispensasyon, diin ang
kamatuoran ug kahayag ug pagkamatarung kinahanglang molukop gayud sa yuta” (sa
Conference Report, Okt. 1904, 73).

2. Gitudlo ni Elder Roberts
nga ang kamatuoran,

kahayag ug pagkamatarung
kinahanglang molukop gayud sa
yuta sa katapusang dispensasyon.
Diha sa imong scripture study
journal, ilista ang lima o dugang pa
sa mga kamatuoran, mga kasulatan,
mga pakigsaad, ug mga gahum
gikan sa miaging mga dispensasyon
nga gipahiuli o gipagawas diha sa
dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon. (Kon nagkinahanglan ka og
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tabang, tan-awa sa “Pagpahiuli sa Ebanghelyo” sa Matinud-anon sa Tinuhoan:
Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 159–63.)

3. Kompletuha ang usa o duha sa mosunod:

a. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi nga ang pagpuyo sa dispensasyon sa kahingpitan
sa mga panahon nahimong usa ka panalangin alang kanimo? Unsa nga
mga kapanguhaan sa atong dispensasyon ang makapahimo sa kamatuoran
ug kahayag sa ebanghelyo nga molukop sa yuta?

b. Sa usa ka website sa social media nga duna kay access, i-post ang
pagpasabut bahin sa mga dispensasyon ug kon nganong mapasalamaton ka
nga nakapuyo niini nga dispensasyon. Kon mahuman na ka, isulat sa imong
scripture study journal kon unsay imong gibati bahin sa pag-post sa imong
mensahe.

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon:
“Akong mga kaigsoonan, unsay nakab-ot na niini nga dispensasyon sa
pagpahayag sa mga mensahe sa ebanghelyo pinaagi sa mga social media
channel usa ka maayo nga sinugdanan—apan usa lamang ka hinay nga
dagayday. Ako karon modapit kaninyo sa pagtabang sa pag-usab sa dagayday
ngadto sa usa ka baha. … Ako moawhag kaninyo sa paglukop sa yuta sa mga

mensahe nga puno sa pagkamatarung ug kamatuoran—mga mensahe nga tinuod,
makapalig-on, ug dalaygon—ug tinuod nga molukop sa yuta sama sa usa ka lunop” (“To Sweep
the Earth as with a Flood” [debosyonal sa Brigham Young University Campus Education Week,
Ago. 19, 2014], LDS.org).

Unsay imong gibuhat aron sa pagtabang nga ipakatap sa yuta ang mga mensahe
nga puno sa pagkamatarung ug kamatuoran? Ikonsiderar kon unsaon nimo sa
pagpakigbahin sa makahuluganong mga kamatuoran nga gipahiuli niining
dispensasyon niadtong anaa sa duol nimo ug niadtong nagpuyo sa layo.

Diha sa Mga Taga-Efeso 1:11–12 gitudlo ni Pablo nga pinaagi ni Jesukristo
naangkon sa mga Santos ang usa ka kabilin didto sa gingharian sa Dios.

Mga Taga-Efeso 1:13–23
Nagtudlo si Pablo bahin sa Balaan nga Espiritu sa Saad
Basaha ang Mga Taga-Efeso 1:13–14, nga mangita sa usa ka panalangin nga
nadawat sa mga Santos tungod sa ilang pagkamatinud-anon ug sa ilang pagsalig
ug pagtuo diha ni Jesukristo.

Ang “nabugkos [pinaagi sa] balaan nga Espiritu sa saad” nagpasabut nga ang
Espiritu Santo “mosaksi ngadto sa Amahan nga ang mga ordinansa sa pagluwas
gipahigayon sa matarung nga paagi ug nga ang mga pakigsaad nga nauban kanila
giampingan” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Balaan nga Espiritu sa Saad,”
scriptures.lds.org). Ang mga pulong nga “patinga sa atong panulundon [kabilin]”
diha sa Mga Taga-Efeso 1:14 nagpasabut nga kon ang matinud-anong mga Santos
mabugkos pinaagi sa Balaan nga Espiritu sa Saad, makadawat sila og personal nga
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kasiguroan nga sila sa katapusan makapanunod sa celestial nga gingharian. (Alang
sa dugang nga impormasyon bahin sa tawag ug pagpili, basaha ang 2 Pedro 1 ug
ang komentaryo nga gihatag alang niana nga kapitulo diha sa Unit 30: Day 1
lesson.)

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Efeso 1:15–16, gisultihan ni Pablo ang mga
Santos nga padayon siya nga nagpasalamat sa Dios tungod sa ilang
pagkamatinud-anon. Basaha ang Mga Taga-Efeso 1:17–18, nga mangita sa unsay
giampo ni Pablo nga ihatag sa Dios ngadto sa mga Santos.

Hunahunaa kon unsay gitudlo niining mga bersikulo ngari kanato kon unsaon
aron makaila kita sa Langitnong Amahan.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
makaila kita sa Langitnong Amahan pinaagi sa espiritu sa pagpadayag.

Samtang magbasa ka sa mosunod nga pamahayag ni Elder David A. Bednar,
markahi kon unsay iyang gitudlo bahin sa espiritu sa pagpadayag:

“Ang pagpadayag mao ang usa ka komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa Iyang
mga anak dinhi sa yuta ug usa sa dako nga mga panalangin nga inubanan sa
gasa ug kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo. Si Propeta Joseph Smith
mitudlo, ‘Ang Espiritu Santo usa ka tigpadayag,’ ug “walay tawo nga makadawat
sa Espiritu Santo nga dili makadawat og mga pagpadayag” (Mga Pagtulun-an sa
mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 155).

“Ang espiritu sa pagpadayag anaa sa matag tawo kinsa nagdawat pinaagi sa tukma nga
awtoridad sa priesthood sa makaluwas nga mga ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod
alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu
Santo—ug kinsa naglihok diha sa hugot nga pagtuo sa pagtuman sa priesthood nga sugo sa
‘pagdawat sa Espiritu Santo.’ Kini nga panalangin dili ra kutob sa kapangulohan nga mga
awtoridad sa Simbahan; hinoon, kini gipanag-iya ug kinahanglan nga maglihok diha sa kinabuhi
sa matag lalaki, babaye, ug bata kinsa moabut sa panuigon sa pagkamay-tulubagon ug mosulod
ngadto sa sagrado nga mga pakigsaad. Ang sinsero nga tinguha ug pagkatakus nagdapit sa
espiritu sa pagpadayag nganhi sa atong mga kinabuhi” (“Ang Espiritu sa Pagpadayag,” Ensign o
Liahona, Mayo 2011, 87–88).

Hunahunaa kon sa unsang paagi nga ang pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo
makatabang nato aron mas makaila pa sa Langitnong Amahan.

4. Diha sa imong scripture study journal, isulat kon sa unsang paagi
nga ang pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo nakatabang nimo o

sa usa ka tawo nga imong nailhan aron mas makaila pa sa
Langitnong Amahan.

Ang pagpakabuhi nga takus sa pakig-uban sa Espiritu Santo makatabang nimo
aron mas makaila pa sa Langitnong Amahan.

Diha sa Mga Taga-Efeso 1:19–23 nagpadayon si Pablo sa pagtudlo bahin sa kabilin
sa mga Santos ug sa katungdanan ni Jesukristo isip pangulo sa Simbahan.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:
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Akong natun-an ang Mga Taga-Efeso 1 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 25: DAY 1

Mga Taga-Efeso 2–3
Pasiuna
Gitudloan ni Apostol Pablo ang mga Santos sa Efeso nga ang tanang mga
makasasala mahimong maluwas pinaagi sa grasya sa Dios ug nga ang mga Judeo
ug mga Hentil nahimong usa diha sa panimalay sa Dios. Gipasabut usab ni Pablo
nga ang Simbahan ni Jesukristo gitukod diha sa pundasyon sa mga apostoles ug
mga propeta, ug gipakigbahin niya ang iyang tinguha nga ang mga Santos
makasinati sa gugma ni Jesukristo.

Mga Taga-Efeso 2
Nagtudlo si Pablo kon sa unsang paagi nga ang dugo ni Jesukristo nakaluwas sa
Judeo ug Hentil
Hunahunaa ang usa ka panahon sa dihang mibati ka nga wala maapil o nalahi
sa uban.

Sa panahon nga gisulat ni Apostol Pablo ang iyang epistola ngadto sa mga
taga-Efeso, ang pipila ka mga miyembro sa Simbahan nga mga Judeo mibati nga
mas labaw sila sa mga kinabig nga hentil tungod kay ang mga Judeo mga Israelite
sa pagkatawo ug ang mga lalaki nakaagi og sirkunsisyon.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 2:1–3, nga mangita kon giunsa paghulagway ni Pablo
ang espirituhanong kahimtang sa mga Santos nga hentil (kamo [you] ug kamo [ye]
diha sa mga bersikulo 1–2) ug sa mga Santos nga Judeo (kita diha sa bersikulo 3) sa
wala pa ang ilang pagkakabig ngadto sa Manluluwas ug sa Iyang Simbahan. Ang
mga pulong nga “magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan” diha sa bersikulo 2
nagpasabut sa yawa ug sa iyang impluwensya sa tibuok kalibutan.

• Sumala sa mga bersikulo 1–2, unsa man ang espirituhanong kahimtang sa mga
Hentil sa wala pa ang ilang pagkakabig? ____________________

• Sumala sa bersikulo 3, unsa man ang espirituhanong kahimtang ni Pablo ug sa
mga Judeo sa wala pa ang ilang pagkakabig? ____________________

Gihulagway ni Pablo ang mga Hentil ug ang mga Judeo nga patay sa
espirituhanon, o nahibulag gikan sa Dios, tungod sa ilang mga sala (tan-awa sa
bersikulo 1). Nagsunod sila sa mga pamaagi o mga tinguha sa unod ug sa ingon
mipaubos sa ilang kaugalingon ngadto sa kasuko sa Dios.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 2:4–6, nga mangita sa espirituhanong kahimtang sa
mga Santos nga hentil ug Judeo human sa ilang pagkakabig. Ang pulong nga
nagbuhi diha sa bersikulo 5 nagpasabut nga gibuhi, ug nga ang mga pulong nga
“mga langitnong dapit” diha sa bersikulo 6 nagpasabut sa celestial nga gingharian
(tan-awa sa Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 2:500).

Hibaloi nga human sa ilang pagkakabig, ang Ginoo nagbuhi sa mga Judeo ug mga
Hentil, o mipabuhi kanila gikan sa ilang kahimtang sa pagkamatay sa
espirituhanong paagi ug pagkamakasasala. Gipasabut nato kini isip espirituhanong
pagkatawo pag-usab o pagkaluwas gikan sa atong mga sala.
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Basaha ang Mga Taga-Efeso 2:7–10, nga mangita kon unsay hinungdan nga
nahimo sa mga Hentil ug mga Judeo kini nga kausaban.

Kining mga bersikulo nagtudlo sa mosunod nga kamatuoran: Tungod sa grasya sa
Dios, ang tanang katawhan mahimong maluwas pinaagi sa hugot nga pagtuo
diha ni Jesukristo.

Ang tinuod nga pagtuo diha ni Jesukristo kanunayng moresulta sa pagsunod
Kaniya ug sa paghimo og maayong mga buhat. Hibaloi nga gihatagan og
gibug-aton ni Pablo nga dili nato maluwas ang atong kaugalingon, bisan unsa pa
kamaayo ang atong mga gibuhat (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:8–9). Si Presidente
Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan mipasabut sa atong panginahanglan
alang sa grasya sa Dios:

“Sanglit kitang tanan ‘nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Dios’ [Mga
Taga-Roma 3:23] ug tungod ‘walay butang nga mahugaw nga makasulod sa
gingharian sa Dios’ [1 Nephi 15:34], kitang tanan dili takus sa pagbalik ngadto
sa presensya sa Dios.

“Bisan kon kita moalagad sa Dios uban sa tibuok natong mga kalag, kini dili igo,
tungod kay kita sa gihapon ‘dili mapuslanon nga mga sulugoon’ [Mosiah 2:21].

Dili kita makaangkon sa atong agianan ngadto sa langit; ang gipangayo sa hustisya nagbarug
isip babag, diin kita walay gahum sa pagbuntog sa atong kaugalingon.

“Apan ang tanan wala mawagtang.

“Ang grasya sa Dios mao ang atong importante ug walay katapusan nga mga paglaum.

“Pinaagi sa sakripisyo ni Jesukristo, ang plano sa kalooy nagtagbaw sa mga gipangayo sa
hustisya [tan-awa sa Alma 42:15] ‘ug [modala] og mga kahigayunan ngadto sa mga tawo nga
sila mahimo nga makabaton og hugot nga pagtuo ngadto sa paghinulsol’ [Alma 34:15].

“Ang atong mga sala, bisan pa kini mapula, kini pagapution ingon sa nieve [tan-awa sa Isaias
1:18]. Tungod kay ang atong hinigugma nga Manluluwas ‘naghatag sa iyang kaugalingon ingon
nga lukat alang sa tanan’ [1 Timoteo 2:6], usa ka agianan ngadto sa Iyang mahangturong
gingharian nga giandam kanato [tan-awa sa 2 Pedro 1:11].

“Ang ganghaan giablihan! …

“Aron mapanunod kini nga himaya, kita nagkinahanglan og labaw kay sa naabli nga ganghaan;
kita kinahanglan nga mosulod pinaagi niini nga ganghaan uban sa sinserong tinguha nga
mag-usab—kausaban nga hilabihan ka mahinuklugon nga gihulagway kini sa mga kasulatan og
‘matawo pag-usab; oo, matawo sa Dios, mausab gikan sa [atong kalibutanon] ug napukan nga
kahimtang, ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkamatarung, ingon nga natubos sa Dios, nahimo
nga iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye’ [Mosiah 27:25]. …

“Ang grasya usa ka gasa sa Dios, ug ang atong tinguha nga magmasulundon sa matag sugo sa
Dios mao ang paghatag sa atong mortal nga kamot sa pagdawat niining sagradong gasa gikan
sa atong Langitnong Amahan” (“Ang Gasa sa Grasya,” Ensign o Liahona, May 2015, 108, 110).

1. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi nga ang pagpakita og hugot nga pagtuo

diha ni Jesukristo ug paghinulsol sa atong mga sala makatabang nga madawat
nato ang gasa sa grasya sa Dios?
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Ang nag-uban nga hulagway nagpakita
og bahin sa usa ka modelo sa templo ni
Herodes didto sa Jerusalem. Ang arrow
mipunting ngadto sa “nag-ulang nga
bongbong” (Mga Taga-Efeso 2:14) sa
gawas nga hawanan sa templo. Tungod
kay ang mga Hentil dili mga Israelite sa
pagkatawo, ang pagpuyo ubos sa
balaod ni Moises, gidid-an sila nga
molapas niini nga bongbong ngadto na
sa mas sagradong mga dapit sa templo.
Gikonsiderar sila nga “mga dumuloong [mga langyaw] nga nahigawas sa
katilingban sa Israel, ug mga dumuloong sa mga pakigsaad mahitungod sa saad”
(Mga Taga-Efeso 2:12). Ang pisikal nga nag-ulang nga bongbong nagsimbolo sa
espirituhanong panaglahi tali sa mga Judeo ug mga Hentil sa wala pa ang
pagpadayag ngadto ni Pedro nga ang ebanghelyo isangyaw ngadto sa mga Hentil.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 2:12–15, nga mangita kon unsay nakabungkag sa
babag tali sa mga Judeo ug sa mga Hentil.

Sumala niining mga bersikulo, unsa man ang mihiusa sa mga Hentil ug sa
mga Judeo?

Pinaagi sa dugo ni Kristo (sa Pag-ula), ang dili literal nga bongbong nga mibulag sa
mga Judeo ug mga Hentil sa espirituhanong paagi gitangtang, ug nahimo silang
“usa ka bag-ong tawo” (Mga Taga-Efeso 2:15), o usa ka hiniusa nga lawas, o grupo,
diha ni Kristo. Mahimo nimong isulat ang mosunod nga kamatuoran duol sa Mga
Taga-Efeso 2:12–15: Samtang moduol kita kang Jesukristo ug moambit sa
Iyang grasya, mahimo kitang mahiusa uban sa mga Santos sa Dios.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 2:16–19, nga mangita sa mga pulong nga naghatag og
gibug-aton sa kamatuoran nga samtang moduol kita kang Jesukristo ug moambit
sa Iyang grasya, mahimo kitang mahiusa uban sa mga Santos sa Dios.

Ikonsiderar sa imong hunahuna nganong kini nga kamatuoran importante nga
masabtan ug magamit nato sa Simbahan karon.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsaon nato sa pagtabang sa uban nga mahimo o mobati pag-usab nga
sama sa “katagi-lungsod” (Mga Taga-Efeso 2:19) diha sa Simbahan imbis
nga mga estranghero?

b. Kanus-a man nga ang usa ka tawo mitabang nimo nga mobati nga sama sa
usa ka katagi-lungsod uban sa mga Santos imbis nga usa ka estranghero?

c. Kanus-a man nga mitabang ka sa usa ka tawo nga mobati sa samang paagi?

Hunahunaa ang usa ka tawo nga imong nailhan nga mahimong makabenepisyo
pinaagi sa pagtambong og usa ka kalihokan sa Simbahan. Imbitara kining tawhana
sa umaabut nga kalihokan o miting sa Simbahan, ug paghimo og makanunayong
paningkamot sa pagtabang niining indibidwal nga mobati nga giabi-abi diha sa
imong ward o branch.
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Basaha ang Mga Taga-Efeso 2:20–22, nga mangita sa unsay gitudlo ni Pablo nga
mao ang pundasyon sa Simbahan.

Kompletuha ang mosunod nga kamatuoran base sa mga pagtulun-an ni Pablo
niadtong mga bersikulo: Ang Simbahan sa Ginoo gitukod diha sa
____________________, nga si Jesukristo mao ang ____________________.

Ang bato sa pamag-ang usa ka dakong bato nga gipahimutang diha sa
pamag-angan sa pundasyon aron sa paghatag og kalig-on ug kasiguroan sa tibuok
building.

Sa unsang paagi nga si Jesukristo mao
ang “ulohang bato sa pamag-ang”
(Mga Taga-Efeso 2:20) sa Simbahan?
____________________

Samtang magkonsiderar ka sa Mga
Taga-Efeso 2:21–22, hunahunaa kon
unsay mahitabo sa tibuok Simbahan
tungod niining Bato sa Pamag-ang.

3. Tubaga ang mosunod
nga mga pangutana diha sa imong scripture study journal.

a. Sa unsang mga paagi nga ang mga apostoles ug mga propeta nagporma sa
nahabiling pundasyon sa Simbahan?

b. Sa unsang paagi nga kining pundasyon makahatag og kasiguroan ngadto sa
Simbahan ug makapanalipod batok sa mga pag-ataki sa yawa?

Mga Taga-Efeso 3
Si Pablo mipahayag sa iyang mga tinguha alang sa mga Santos nga taga-Efeso
Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Efeso 3:1–16, si Apostol Pablo misangyaw
bahin ni Jesukristo ug nagtudlo nga pinaagi Kaniya, ang mga Hentil mahimong
“isigkamanununod” (bersikulo 6) uban sa Israel ug mga tig-ambit sa mga saad sa
Dios. Ang pangalagad ni Pablo mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo
ngadto sa mga Hentil.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 3:17–19, nga mangita sa unsay gitinguha ni Pablo nga
mahibaloan ug mabati sa mga Santos.

Sumala niining mga bersikulo, unsa man ang gusto ni Pablo nga mahibaloan ug
mabati sa mga Santos? ____________________

Gikan sa Mga Taga-Efeso 3:1–19 atong makat-unan nga ang mga apostoles ug
mga propeta nagtinguha sa pagtabang sa mga anak sa Dios nga mahibalo ug
mobati sa gugma ni Jesukristo.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal.

a. Sa unsang paagi nga ang mga apostoles ug mga propeta nagtabang sa mga
anak sa Dios nga masabtan ang mga panalangin sa kahimayaan ug mobati
sa gugma ni Jesukristo sa atong panahon?
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b. Kanus-a man nga ang mga pagtulun-an sa mga apostoles ug mga propeta
nakatabang nimo nga masabtan ang mga panalangin sa kahimayaan o
mobati sa gugma ni Jesukristo sa imong kinabuhi?

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Taga-Efeso 2–3 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 25: DAY 2

Mga Taga-Efeso 4–6
Pasiuna
Sa iyang sulat ngadto sa mga Santos nga taga-Efeso, gitudlo ni Apostol Pablo nga
giestablisar sa Ginoo ang Iyang Simbahan ug mitawag og mga lider aron sa
paghingpit ug paghiusa sa mga Santos. Giawhag usab niya ang mga miyembro sa
Simbahan nga biyaan ang ilang kanhi nga kinabuhi ug magsugod og bag-ong
kinabuhi isip mga sumusunod ni Kristo. Gitudloan dayon ni Pablo ang mga Santos
kon unsaon sa paglig-on ang ilang mga relasyon sa pamilya ug giawhag sila nga
“isul-ob ang tibuok hinagiban sa Dios” (Mga Taga-Efeso 6:11) aron makabatok sa
mga tintasyon ni Satanas.

Mga Taga-Efeso 4:1–16
Nagtudlo si Pablo sa kaimportante sa Simbahan ni Jesukristo
Ikonsiderar ang mosunod nga duha ka sitwasyon:

• Sa eskwelahan gihangyo sa inyong magtutudlo ang klase nga mopahayag sa
ilang mga panglantaw bahin sa usa ka kontrobersyal nga hilisgutan. Samtang
mipakigbahin ang mga estudyante sa ilang mga opinyon, naamguhan nimo nga
kasagaran nila misuporta og posisyon nga lahi sa mga pagtulun-an sa
Simbahan.

• Gikonsiderar sa mga magbabalaod sa inyong nasud ang paghimong legal sa
kinaiya nga gitudlo sa mga lider sa Simbahan nga kini sayop.

Nganong ang mga sitwasyon nga sama niini mahimong lisud alang sa usa ka
miyembro sa Simbahan? ____________________

Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Efeso 4:1–16, pangitaa ang kamatuoran kon
unsaon nimo aron masayud sa unsay husto ug unsay sayop sa usa ka kalibutan nga
nagkausab ang mga mithi ug mga gituohan.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 4:1–6, nga mangita sa unsay gitudlo ni Apostol Pablo
bahin sa Simbahan ug sa doktrina niini.

Sa imong hunahuna unsa kaha ang gipasabut ni Pablo nga dunay “usa ka Ginoo,
usa ka pagtuo, [ug] usa ka bautismo” (Mga Taga-Efeso 4:5)?

Sa panahon ni Pablo, sama sa atong panahon, dunay usa lamang ka tinuod nga
Simbahan ni Jesukristo dinhi sa yuta (tan-awa sa D&P 1:30).

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Efeso 4:7–10, gitudlo ni Pablo nga pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo, nahatagan kitang tanan og oportunidad nga makadawat sa
gasa sa grasya sa Dios (ang Iyang gahum nga makahimo sa pagluwas kanato).
Nagtudlo usab siya nga mihatag si Kristo og ubang mga gasa ngadto sa katawhan.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 4:11, nga mangita sa mga katungdanan nga gihatag sa
Ginoo, o giestablisar, diha sa Iyang Simbahan. (Ang Mga Taga-Efeso 4:11–14 usa ka
scripture mastery passage. Mahimo nimo kining markahan sa usa ka talagsaong
paagi aron matultulan nimo kini sa umaabut.)
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Ang mga ngalan sa mga katungdanan sa priesthood diha sa Simbahan ni Jesukristo
karon mahimong dili na mao ang sama nga mga ngalan nga gigamit sa panahon ni
Pablo, ug ang unang Simbahan ni Jesukristo mahimong wala sa tanang calling nga
anaa sa Simbahan karon. Pananglitan, nagtudlo si Propeta Joseph Smith nga ang
“usa ka ebanghelista usa ka Patriarch” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: Joseph Smith [2007], 164). Usab, ang pastor usa ka magbalantay, o usa ka
tawo nga naggiya sa usa ka panon—usa ka haum nga paghulagway sa moderno
nga mga bishop, mga branch president, mga stake president, ug mga district
president. Mahimo nimong isulat diha sa imong mga kasulatan ang moderno nga
katugbang niining mga termino.

1. Isulat ang mosunod nga dili kompleto nga kamatuoran diha sa
imong scripture study journal: Ang Ginoo mitawag og mga apostoles,

mga propeta, ug uban pang mga lider sa Simbahan sa pagtabang … (Dugangan
nimo kini nga pamahayag.)

Basaha ang Mga Taga-Efeso 4:12–13, nga mangita sa unsay gitudlo ni Pablo bahin
kon nganong mihatag ang Ginoo og mga apostoles, mga propeta, ug uban pang
mga lider.

Hibaloi nga ang Ginoo mihatag sa mga miyembro sa Iyang Simbahan og mga
apostoles, mga propeta, ug uban pang mga lider sa Simbahan sa pagtabang nga
mahingpit ang mga Santos. Idugang kini nga pulong ngadto sa dili kompleto nga
kamatuoran nga imong gisulat diha sa imong scripture study journal. Isulat usab
diha sa imong scripture study journal ang pipila ka mga paagi diin ang mga
apostoles, mga propeta, ug uban pang mga lider sa Simbahan makatabang sa
paghingpit kanato.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 4:14, nga mangita sa laing rason nganong gihatagan sa
Ginoo ang Iyang Simbahan og mga apostoles, mga propeta, ug uban pang
mga lider.

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga gihatagan usab sa Ginoo ang
mga Santos niining mga lider aron mapanalipdan sila gikan sa sayop nga doktrina.
Idugang kini nga pulong ngadto sa pamahayag nga imong gisulat diha sa imong
scripture study journal.

Gikan sa Mga Taga-Efeso 4:11–14 atong makat-unan ang mosunod nga
kamatuoran: Ang Ginoo mitawag og mga apostoles, mga propeta, ug uban
pang mga lider sa Simbahan sa pagtabang nga mahingpit ang mga Santos ug
mapanalipdan sila gikan sa sayop nga doktrina.

Hunahunaa kon unsay mahitabo sa usa
ka sakayan nga ginatuya-tuya diha sa
tubig atol sa usa ka mapintas nga unos.

2. Basaha pag-usab ang
duha ka sitwasyon

gikan sa sinugdanan niini nga
leksyon. Dayon tubaga ang
mosunod nga mga pangutana diha
sa imong scripture study journal:
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a. Sa unsang paagi nga ang usa ka sakayan nga ginatuya-tuya diha sa grabe
nga katubigan ug pinaagi sa mapintas nga mga hangin mapahisama sa usa
ka tawo kinsa “igatuya-tuya” (Mga Taga-Efeso 4:14) pinaagi sa
nag-usab-usab nga mga hangin sa sayop nga mga pagtulun-an ug mga
opinyon sa kadaghanan?

b. Sa unsang paagi nga ang mga pagtulun-an sa mga apostoles, mga propeta,
ug uban pang mga lider sa Simbahan makatabang sa mga sumusunod sa
Dios sa paglawig niining grabe nga katubigan ug mobalik nga luwas ngadto
sa Langitnong Amahan?

3. Diha sa imong scripture study journal, isulat kon sa unsang paagi
nga ang usa ka apostol, propeta, patriarch, bishop, o magtutudlo

nakatabang nimo nga molambo o motubo sa espirituhanong paagi o
nakatabang sa pagpanalipod nimo gikan sa sayop nga doktrina ug
pagpanglingla. Kon ang tawo nga imong gipili usa ka lokal nga lider,
ikonsiderar nga sulatan kining tawhana og usa ka sulat sa pasalamat nga
naghulagway kon sa unsang paagi siya nakatabang nimo.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 4:15–16, nga mangita sa paagi diin ang atong mga
lider sa Simbahan angayang motudlo kanato sa mga kamatuoran sa ebanghelyo.

Scripture Mastery—Mga Taga-Efeso 4:11–14
4. Aron matabangan ka nga makapraktis sa pagpasabut sa doktrina

nga gitudlo diha sa Mga Taga-Efeso 4:11–14, tudloi ang usa ka
sakop sa pamilya o usa ka higala nganong giestablisar sa Ginoo ang iyang
Simbahan ug mitawag og mga lider aron moserbisyo diha niini. Siguroa nga
mogamit sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Mga Taga-Efeso 4:11–14 isip
kabahin sa imong pagtudlo. Kon mahuman na ka og tudlo, hangyoa ang tawo
nga imong gitudloan sa pagpirma sa imong scripture study journal.

Mga Taga-Efeso 4:17–32
Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o
pinaagi ni Jesukristo
Daghan sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo didto sa Efeso mahimong bag-o pa
lang nga mga kinabig sa Simbahan. Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Efeso
4:17–32, pangitaa ang gitudlo ni Pablo niining mga miyembro sa Simbahan nga
kinahanglan nilang buhaton isip mga disipulo ni Jesukristo.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 4:17–20, nga mangita sa mga pulong nga naghulagway
sa kahimtang sa mga Hentil nga wala mopasakop sa Simbahan. Hibaloi kon unsay
gisulti ni Pablo nga mao ang rason nga ang ubang mga Hentil anaa niining
espirituhanong kahimtang.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 4:21–24, nga mangita kon unsay nakatabang sa mga
miyembro sa Simbahan nga mahimong lahi sa ubang mga tawo. Ikonsiderar ang
pagmarka o pagsulat sa unsay imong makit-an diha sa imong mga kasulatan.

Unsa may gisulti ni Pablo nga kinahanglang “[hukason]” sa usa ka indibidwal nga
natudloan sa kamatuoran (Mga Taga-Efeso 4:22)? ____________________
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Atong “isul-ob ang bag-ong pagkatawo” (Mga Taga-Efeso 4:24) kon makugihon
kitang magsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo sa matag adlaw pinaagi sa
pagpalambo sa pagtuo diha ni Kristo, paghinulsol sa mga sala, pagdawat sa
makaluwas nga mga ordinansa, ug sa pagtuman sa mga sugo. Gikan sa mga
pagtulun-an ni Pablo atong mahibaloan ang mosunod nga kamatuoran: Ang mga
disipulo ni Jesukristo mohukas sa ilang karaan, makasasala nga mga paagi
ug mosul-ob sa bag-o, matarung nga mga paagi.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 4:25–32, nga mangita sa mga butang nga
kinahanglang “[hukason]” sa mga disipulo ni Kristo (bersikulo 22) o “isalikway”
(bersikulo 31) ug sa mga butang nga kinahanglang “isul-ob” sa mga disipulo ni
Kristo (bersikulo 24). Mahimo nimong markahan o sulatan ang imong mga
kasulatan sa unsay imong makit-an. Hinumdumi nga ang Hubad ni Joseph Smith
sa Mga Taga-Efeso 4:26 nagsugod sa “Mahimo ba kamong masuko, ug dili
makasala?” (diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org ).

5. Diha sa imong scripture study journal, pagdrowing og hulagway o
ihulagway ang usa ka sitwasyon nga nagpakita sa posible nga

kinaiya sa usa ka tawo nga nagkinahanglan nga mohukas sa iyang makasasala
nga kinaiya sa usa sa mga butang nga gihulagway ni Pablo. Pagdrowing usab og
usa ka hulagway o ihulagway ang usa ka sitwasyon nga nagpakita kon sa
unsang paagi nga kanang susama nga indibidwal mahimong molihok kon
moduol siya kang Kristo ug mahimong usa ka bag-ong tawo. Mahimo kang
mokuha gikan sa imong kaugalingong kasinatian o sa mga kasinatian sa uban
samtang kompletuhon nimo kini nga buluhaton.

Hinumdumi nga ang paghukas sa atong karaang mga paagi ug hingpit nga
mosunod kang Jesukristo usa ka padayon nga proseso ug dili usa ra ka higayon nga
panghitabo.

Mga Taga-Efeso 5–6
Gitambagan ni Pablo ang mga Santos kalabut sa ilang mga relasyon ug sa
“pagsul-ob sa tibuok hinagiban sa Dios”
Atong mabasa diha sa Mga Taga-Efeso 5 nga gitudloan ni Apostol Pablo ang mga
miyembro sa Simbahan nga kinahanglan nilang gamiton ang relasyon sa
Manluluwas ngadto sa Simbahan isip usa ka giya diha sa ilang mga relasyon sa
pamilya ug sa uban. Ang mga pulong nga “magpinasakopay kamo nga
masinugtanon ang usa sa usa” diha sa Mga Taga-Efeso 5:21 nagpasabut nga
mobutang og una sa uban kay sa atong kaugalingon, ug ang mga pulong nga
“pagkataha sa Dios” nagpasabut sa atong gugma ug pagtahud sa Dios.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 6:1–4, nga mangita sa tambag ni Pablo ngadto sa mga
anak bahin sa ilang relasyon ngadto sa ilang mga ginikanan.

Pamalandungi kon sa unsang paagi nga ang mga relasyon sa imong pamilya
malig-on pinaagi sa pagsunod niini nga tambag.

Human sa pag-awhag sa mga miyembro sa Simbahan nga “isul-ob ang bag-ong
pagkatawo” (Mga Taga-Efeso 4:24) aron mahimong matarung ug balaan,
gitambagan sila ni Pablo nga isul-ob ang uban pang mga butang alang sa
panalipod.
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Basaha ang Mga Taga-Efeso 6:11–13, nga mangita sa unsay gitudlo ni Pablo nga
angayang isul-ob sa mga Santos sa Dios.

Unsa man ang mga rason nga gihatag ni Pablo nganong kinahanglan natong
“isul-ob ang tibuok hinagiban sa Dios” (Mga Taga-Efeso 6:11)? Mahimo nimong
imarka o isulat kining mga rason diha sa imong mga kasulatan.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 6:14–17, nga mangita sa lain-laing mga piraso sa
espirituhanong hinagiban nga gisulti ni Pablo nga maoy molangkob sa tibuok
hinagiban sa Dios.

Sa unsang paagi nga ang pagsul-ob niining mga piraso sa hinagiban makatabang
kanato nga malikayan ang sala? Unsay imong mahimo aron masul-ob ang tibuok
hinagiban sa Dios?

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Taga-Efeso 4–6 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

UNIT 25,  DAY 2

590



Pasiuna sa Mga Taga-Filipos
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Sa iyang Epistola ngadto sa Mga Taga-Filipos, si Apostol Pablo mihatag og
pagdasig sa mga Santos sa Filipos ug miawhag kanila nga lig-ong maghiusa ug
magtambayayong sa pagpanalipod sa pagtuo. Siguro usa sa labing importante nga
mga baruganan nga gitudlo ni Pablo sa mga taga-Filipos mao nga ang pag-ampo
ngadto sa Dios ug ang pagsalig Kaniya magdala og “kalinaw sa Dios, nga lapaw sa
tanang pagpanabut” (Mga Taga-Filipos 4:7). Ang pagtuon sa mga mensahe ni
Pablo bahin sa pagdasig dinhi niini nga epistola makatabang nimo sa imong mga
paningkamot nga matinud-anong makalahutay hangtud sa katapusan. Samtang
maningkamot ka sa pagsunod kang Kristo, makabaton ka usab og pagsalig ug,
sama ni Pablo, mamahayag, “Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kang Kristo
nga nagapalig-on kanako” (Mga Taga-Filipos 4:13).

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Bisan tuod nga si Timoteo nahisgutan kauban ni Pablo diha sa pangumusta sa
epistola (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 1:1), si Pablo ang misulat sa Epistola ngadto
sa Mga Taga-Filipos. Gisuportahan kini pinaagi sa paggamit sa singular nga
pronoun nga Ako sa tibuok nga sulat ug nagpasabut kang Timoteo diha sa Mga
Taga-Filipos 2:19. Tingali si Timoteo nagsilbi nga escriba ni Pablo, nagsulat ubos sa
mando ni Pablo.

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Tingali gisulat ni Pablo ang Mga Taga-Filipos sa tunga-tunga sa A.D. 60 ug 62,
samtang gibilanggo siya didto sa Roma (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 1:7, 13, 16;
tan-awa usab sa Mga Buhat 28:16–31; Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mga
Taga-Filipos, Epistola ngadto sa,” scriptures.lds.org).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Ang Filipos mao ang unang dapit sa Europe diin pormal nga gisangyaw ni Pablo
ang ebanghelyo ug miestablisar og usa ka branch sa Simbahan (tan-awa sa Mga
Buhat 16:11–40; Bible Dictionary sa LDS nga English version sa Biblia, “Pauline
Epistles”). Usa sa mga katuyoan ni Pablo sa pagsulat niini mao ang pagpahayag og
pasalamat alang sa gugma ug pinansyal nga tabang nga gipadangat sa mga Santos
didto sa Filipos ngadto kaniya atol sa iyang ikaduhang misyonaryo nga biyahe ug
sa iyang pagkabilanggo didto sa Roma (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 1:3–11;
4:10–19; tan-awa usab sa Bible Dictionary sa LDS nga English version sa Biblia,
“Pauline Epistles”).

Gidayeg usab ni Pablo ang mga miyembro didto sa Filipos alang sa ilang hugot nga
pagtuo kang Jesukristo ug mihatag kanila og tambag basi sa impormasyon bahin
nila nga iyang nadawat gikan sa disipulo nga taga-Filipos nga ginganlan og
Epafrodito (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 4:18). Ang tambag ni Pablo naglakip sa
pag-awhag nga magmapainubsanon ug maghiusa (tan-awa sa Mga Taga-Filipos
2:1–18; 4:2–3). Gipasidan-an usab ni Pablo ang mga taga-Filipos nga magbantay sa
dautang mga Kristiyano, sama niadtong nagtudlo nga ang sirkunsisyon
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gikinahanglan alang sa pagkakabig. Ang maong mga indibidwal (nga kasagaran
gipasabut isip mga Judaizer) sa sayop nga paagi miangkon nga ang bag-ong mga
kinabig kinahanglang mopaubos sa kanhi nga balaod sa Daang Tugon nga
sirkunsisyon sa dili pa mahimong Kristiyano (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 3:2–3).

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Ang Mga Taga-Filipos kasagaran gitawag nga epistola sa bilanggoan, kauban sa
Mga Taga-Efeso, Mga Taga-Colosas, ug Filemon. Bisan pa man nga gisulat gikan sa
bilanggoan, ang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Filipos gihulagway sa mga
iskolar nga mao ang labing malipayon sa iyang mga sinulat. Gipahayag ni Pablo
ang pasalamat, gugma, ug pagsalig sa mga miyembro sa Simbahan; mihulagway sa
mga sakripisyo nga iyang gihimo aron sa pagsunod kang Jesukristo; ug mimando
sa mga Santos nga taga-Filipos diha sa mga baruganan sa matarung nga pagpuyo.
Mahimong mailhan sa mga estudyante diha sa Mga Taga-Filipos 4:8 ang pipila ka
pulong nga gigamit sa ika-trese nga artikulo sa hugot nga pagtuo, nga gisulat ni
Propeta Joseph Smith.

Gihulagway ni Pablo sa balaknong paagi ang pagpaubos sa Manluluwas gikan sa
premortal nga kabalaan ngadto sa mortal nga kinabuhi, diin Siya nag-antus “sa
kamatayon diha sa krus” (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 2:3–8). Kay natuman na
man ang Iyang balaanong misyon, si Jesukristo nagbarug na karon nga nahimaya,
ug moabut ang adlaw sa dihang “ang tanang tuhod magapiko” sa Iyang atubangan
ug “ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Jesukristo” (Mga Taga-Filipos
2:10–11). Gipadayag ni Pablo nga ang iyang tinubdan sa pagsalig ug kalig-on
nagagikan ni Jesukristo (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 4:13).

Outline
Mga Taga-Filipos 1. Mipahayag og pasalamat si Pablo alang sa pakigdait sa mga
Santos nga taga-Filipos. Nagtudlo siya nga ang pagsupak nga iyang nasinati sa
pagserbisyo sa Ginoo, lakip na ang iyang pagkabilanggo, nakapadayon sa kawsa sa
ebanghelyo. Giawhag niya ang mga miyembro sa Simbahan nga lig-ong maghiusa
sa pagpanalipod sa pagtuo.

Mga Taga-Filipos 2. Midugang pa sa pag-awhag si Pablo sa mga miyembro sa
Simbahan nga maghiusa ug mitudlo ngadto sa ehemplo ni Jesukristo, kinsa
mipaubos aron moanhi sa mortalidad, isip usa ka ehemplo sa gugma,
pagkamasulundon, ug pagkamapainubsanon. Ang tanan sa umaabut nga adlaw
moila kang Jesukristo isip Ginoo. Gimandoan ni Pablo ang mga miyembro sa
Simbahan nga lihukon ang ilang kaugalingong kaluwasan.

Mga Taga-Filipos 3. Mipasidaan si Pablo bahin sa mga Judaizer. Iyang gihulagway
ang kinabuhi niya sa una isip usa ka Pariseo ug kon unsa siya ka andam nga mibiya
sa tanan aron mosunod kang Jesukristo. Iyang giawhag ang mga Santos nga
sundon ang iyang ehemplo sa pagpadayon paingon sa kaluwasan. Gipasabut ni
Pablo nga usabon ni Jesukristo ang atong mortal nga mga lawas ngadto sa
mahimayaong mga lawas sama sa Iyang lawas.
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Mga Taga-Filipos 4. Giawhag ni Pablo ang mga Santos nga kanunayng magmaya
diha sa Ginoo. Iya silang giawhag nga pulihan ang ilang kabalaka og pag-ampo ug
pagpasalamat, misaad nga matagamtam nila ang kalinaw sa Dios, nga molapaw sa
tanang panabut. Gitambagan ni Pablo ang mga miyembro sa Simbahan sa
paghunahuna sa mga butang nga matinuoron, makiangayon, tinuod, putli,
matahum, maayo og dungog, ug mahiyason. Iyang giila nga iyang mabuhat ang
tanang butang pinaagi ni Jesuristo, kinsa naglig-on kaniya.
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UNIT 25: DAY 3

Mga Taga-Filipos 1–3
Pasiuna
Si Apostol Pablo miawhag sa mga Santos sa Filipos nga magtinabangay sa
pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Gitambagan niya sila nga sundon ang
ehemplo sa Manluluwas sa pagkamapainubsanon ug walay paghunahuna sa
kaugalingon, ug nagtudlo siya nga ang Dios nagtrabaho diha sa sulod kanila aron
sila maluwas. Gihulagway ni Pablo ang mga sakripisyo nga iyang gihimo aron
mosunod ni Jesukristo.

Mga Taga-Filipos 1
Gihulagway ni Pablo ang mga panalangin nga moabut tungod sa kalisdanan
Unsa nga mga pulong ang inyong magamit aron ibutang diha sa mga blangko sa
mosunod nga pamahayag ni Presidente Brigham Young?

“Sa matag higayon nga inyong patiran ang ‘Mormonismo’ gipatiran ninyo kini
____________________; wala kamo niini magpatid ____________________.
Ang Ginoo nga Makagagahum maoy nagbuot niini” (Mga Pagtulun-an sa mga
Presidente sa Simbahan: Brigham Young [1997], 307).

(Madiskubrihan nimo ang mga tubag sa dili madugay dinhi nga leksyon.)

Unsa ang ubang mga ehemplo, gikan sa kasaysayan o gikan sa atong panahon,
bahin sa mga tawo nga mipatid, o misupak, sa Simbahan sa Manluluwas ug sa
Iyang mga sumusunod? ____________________

Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Filipos 1, pangitaa ang kamatuoran nga
makatabang nga masabtan nimo kon sa unsang paagi nga ang pagsupak
makaapekto sa buhat sa Ginoo.

Pangitaa ang Filipos diha sa nag-uban nga mapa nga nagpakita sa misyonaryo nga
mga panaw ni Apostol Pablo.
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Giestablisar ni Pablo ang usa ka branch sa Simbahan didto sa Filipos atol sa iyang
ikaduhang misyonaryo nga panaw (tan-awa sa Mga Buhat 16). Sa wala madugay
gisulat niya ang iyang epistola ngadto sa mga taga-Filipos, samtang nabilanggo
siya, posible didto sa Roma. Diha sa Mga Taga-Filipos 1:1–11, atong mabasa nga
mipahayag og pasalamat ug gugma si Pablo alang sa mga Santos nga taga-Filipos.

Basaha ang Mga Taga-Filipos 1:12–14, nga mangita kon unsay miresulta gikan sa
pagsupak nga nasinati ni Pablo atol sa iyang misyonaryo nga mga paningkamot.

Sama sa gihulagway niini nga mga bersikulo, ang pagsupak nga nasinati ni Pablo
miresulta “sa pagpauswag [pagpalambo] sa maayong balita” (Mga Taga-Filipos
1:12). Ang mga tawo sa tibuok “pritoryo,” o punoang buhatan sa kasundalohan,
nasayud nga nabilanggo si Pablo tungod sa pagsangyaw bahin ni Jesukristo. Ang
pagkabilanggo ni Pablo nakapadasig usab sa ubang mga miyembro sa Simbahan
nga mas maisugon sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Gikan sa Mga Taga-Filipos 1:12–14 atong makat-unan nga ang pagsupak nga
atong masinati sa pagsunod ni Jesukristo makatabang sa pagpadayon sa
Iyang buhat.

Diha sa pamahayag ni Presidente Young, butangi ang mga blangko og mga pulong
nga pataas (nga nagpasabut og pagpadayon niini nga konteksto) ug paubos.

1. Hunahunaa nga ikaw usa ka manunulat alang sa usa ka blog o
pamantalaan. Sa imong scripture study journal, pagsulat og mga

headline alang sa duha o tulo ka tinuod nga mga sitwasyon diin ang pagsupak
nakatabang sa pagpadayon sa buhat sa Manluluwas. Kini nga mga istorya
mahimong magagikan sa mga kasulatan o gikan sa kinabuhi sa mga tawo nga
imong nailhan. (Ang mosunod usa ka ehemplo sa headline: “Mga pagprotesta
batok sa misyonaryo nga buhat nakapalambo sa interes sa mga tawo nga
magkat-on bahin sa mensahe sa ebanghelyo gikan sa lokal nga mga
misyonaryo.”)
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Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Filipos 1:15–26, nagtudlo si Pablo nga bisan
unsa pa ang mahitabo kaniya magapasidungog kini sa Manluluwas.

Basaha ang Mga Taga-Filipos 1:27–30, nga mangita sa unsay giawhag ni Pablo nga
buhaton sa mga Santos sa Filipos alang sa ebanghelyo. Hinumdumi nga ang
pulong nga paggawi diha sa bersikulo 27 nagpasabut sa pagpahigayon.

Sa Joseph Smith Translation, ang Mga Taga-Filipos 1:28 mabasa, “Ug nga dili kamo
palisang sa bisan unsa pinaagi sa inyong mga kaaway, kinsa misalikway sa
maayong balita, nga nagdala diha kanila og pagkalaglag; apan kaninyo nga
midawat sa maayong balita, kaluwasan; ug kini gikan sa Dios” .

Hibaloi diha sa Mga Taga-Filipos 1:27–30 kon unsay masinati sa mga miyembro sa
Simbahan alang sa Manluluwas. Ikonsiderar kon sa unsang paagi nga ang mga
Santos nga taga-Filipos mapanalanginan unta pinaagi sa paghinumdom nga ang
pagsupak nga ilang nasinati sa pagsunod ni Jesukristo makatabang sa pagpadayon
sa Iyang buhat.

Mga Taga-Filipos 2
Nagtudlo si Pablo bahin sa pagpaubos sa Manluluwas ug nagtudlo sa mga Santos
kalabut sa ilang kaluwasan
Basaha ang Mga Taga-Filipos 2:2–4, nga mangita sa unsay tambag ni Apostol Pablo
ngadto sa mga Santos nga taga-Filipos. Diha sa bersikulo 3 ang mga pulong nga
kawang pagpagarbo sa kaugalingon nagpasabut og kagarboso ug ang mga pulong
nga “pagpaubos sa kasingkasing” nagpasabut og pagkamapainubsanon.

Basaha ang Mga Taga-Filipos 2:5–9, ug ikonsiderar ang pagmarka o pagsulat sa
mga pulong nga nagpakita sa pagkamapainubsanon ug walay paghunahuna sa
kaugalingon ni Jesukristo.

Atong makat-unan ang mosunod nga baruganan gikan sa mga pagtulun-an ni
Pablo niining mga bersikulo: Kon mosunod kita sa ehemplo ni Jesukristo sa
pagkamapainubsanon ug sa pagpakabana alang sa uban nga walay
paghunahuna sa kaugalingon, nan mahimo kita nga mas magkahiusa.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang ubang mga paagi diin makasunod kita sa ehemplo sa Manluluwas
sa pagkamapainubsanon ug walay paghunahuna sa kaugalingon diha sa
atong mga pamilya, mga eskwelahan, ug mga ward o mga branch?

b. Kanus-a ka nakakita og mga tawo nga naghunahuna sa mga
panginahanglan sa uban una ang ilang kaugalingon? Sa unsang paagi nga
kining mga paningkamot nakapalambo og panaghiusa?

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Filipos 2:9–11, nagtudlo si Pablo nga sa
katapusan “tanang tuhod magapiko” ug “tanang dila magasugid nga Ginoo si
Jesukristo.” Paggahin og panahon sa pag-visualize niana nga gutlo, ug
paghunahuna kon unsay imong gilauman bahin niining kasinatian
nganha kanimo.
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Basaha ang Mga Taga-Filipos 2:12–13, nga mangita sa unsay gitambag ni Pablo nga
buhaton sa mga taga-Filipos nga makapahimo sa ilang kasinatian sa pagyukbo sa
atubangan sa Ginoo aron magmalipayon. Ang mga pulong nga “kahadlok ug
pagkurog” diha sa bersikulo 12 nagpasabut sa talagsaon nga balaang pagtahud ug
pagmaya (tan-awa sa Salmo 2:11; Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kahadlok,”
scriptures.lds.org).

Ang ubang mga tawo masayop sa pagsabut sa instruksyon ni Pablo nga
“panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan” (Mga Taga-Filipos 2:12)
nga nagpasabut nga maluwas kita tungod sa atong kaugalingong mga binuhatan.
Maluwas lamang kita pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Hinoon, kinahanglan natong
matubag ang mga gikinahanglan alang sa kaluwasan, nga gihatag sa Dios (tan-awa
sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3–4). Sama sa narekord diha sa Mga
Taga-Filipos 2:13, nagtudlo si Pablo nga motabang ang Dios niadtong naningkamot
sa pagtubag sa mga gikinahanglan alang sa kaluwasan pinaagi sa pagtabang kanila
sa “pagtinguha,” ug sa pagtuman sa “iyang kaugalingong kahimuot,” o sa Iyang
mga sugo.

Gikan sa Mga Taga-Filipos 2:12–13 atong makat-unan nga ang Dios motabang
kanato sa pagtinguha ug sa pagbuhat kon unsay gikinahanglan kanato alang
sa kaluwasan, nga nahimong posible pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.
Ikonsiderar ang pagsulat niining kamatuoran diha sa imong mga kasulatan.

Pinaagi sa impluwensya sa Espiritu Santo, makatabang ang Dios kanato nga
mausab ug malimpyo ang atong mga tinguha aron ganahan kita nga mosunod
Kaniya (tan-awa sa Mosiah 5:2). Kanus-a man nimo gibati nga giusab sa Dios ang
imong kasingkasing aron ganahan ka nga mosunod Kaniya? Giunsa man Niya sa
pagtabang kanimo aron mas matinud-anong mosunod sa Iyang mga sugo?

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Filipos 2:14–30, gipahinumduman ni Pablo
ang mga Santos nga sila “nagasidlak ingon nga mga kahayag dinhi sa kalibutan”
(Mga Taga-Filipos 2:15) ug gisultihan sila nga mopadala siya og mga mensahero
aron mahibalo sa ilang kahimtang.

Mga Taga-Filipos 3
Gihulagway ni Pablo ang mga sakripisyo nga iyang gihimo aron mosunod ni
Jesukristo
Unsang butanga nga nagrepresentar sa unsay imong gimithi nga giisip usab sa
kalibutan nga bililhon (sama sa usa ka butang nga nagrepresentar sa pamilya, mga
higala, edukasyon, pagkaon, teknolohiya, o katigayunan)? ____________________

Unsa may andam nimong itugyan alang niining bililhong kabtangan?

Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Filipos 3, pangitaa ang unsay gitugyan ni Pablo
aron makaangkon og ganti nga madawat usab nato.

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Filipos 3:1–2, gipasidan-an ni Pablo ang mga
miyembro sa Simbahan didto sa Filipos bahin sa dautang mga magtutudlo (“mga
iro”) kinsa nangangkon nga ang mga kinabig sa Simbahan kinahanglang mosubay
sa piho nga mga buluhaton sa mga Judeo, lakip na ang sirkunsisyon
(“nanagpamutol og unod”). Diha sa Mga Taga-Filipos 3:3 nagtudlo siya nga
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kadtong “nagasimba sa Dios diha sa espiritu, ug nagapasigarbo kang Kristo Jesus”
mao “ang sirkunsisyon,” o mga katawhan sa pakigsaad sa Dios.

Basaha ang Mga Taga-Filipos 3:4–6, nga mangita sa unsay gisulti ni Pablo bahin sa
iyang panulundon sa pagka-Judeo.

Hinumdumi ang mga bentaha sa sosyal ug sa relihiyon nga kausa naangkon ni
Pablo sa katilingban nga Judeo. Dunay siyay kaliwat nga Israelite, usa siya ka
Pariseo, madasigon siya alang sa Judaism, ug higpit siya nga misunod sa balaod sa
relihiyon sa pagka-Judeo.

Basaha ang Mga Taga-Filipos 3:7–11, ug ikonsiderar ang pagmarka o pagsulat sa
mga pulong nga nagpakita kon unsay tan-aw ni Pablo sa mga bentaha nga kausa
iyang naangkon sa katilingban nga Judeo.

Andam si Pablo nga “napildihan sa tanang butang” (Mga Taga-Filipos 3:8) aron
makaila siya ni Jesukristo; “makaplagan diha kaniya” (Mga Taga-Filipos 3:9), o
maanaa sa usa ka relasyon sa pakigsaad uban Kaniya; mahatagan og kaangayan
pinaagi sa -pagtuo diha Kaniya; mag-antus alang Kaniya; ug mahimong kabahin
“sa pagkabanhaw sa makiangayon,” o sa matarung (Joseph Smith Translation,
Philippians 3:11 [sa Philippians 3:11, footnote a]).

Basaha ang Mga Taga-Filipos 3:12–14, nga mangita sa unsay giila ni Pablo bahin sa
iyang espirituhanong pag-uswag. Hinumdumi nga ang pulong nga mahimong dinhi
niini nga konteksto nagpasabut og aron makabaton.

Imbis nga magtutok kon unsay iyang gibiyaan, nagpadayon si Pablo aron
makabaton “sa ganti nga mao ang langitnong pagtawag sa Dios” (Mga
Taga-Filipos 3:14), nga mao ang kinabuhing dayon. Kompletuha ang mosunod nga
baruganan base sa unsay atong makat-unan gikan sa ehemplo ni Pablo: Kon kita
____________________, nan makaila kita Kaniya ug makabaton og
kinabuhing dayon.

Misaysay si Presidente Gordon B. Hinckley bahin sa paghimamat sa usa ka opisyal
sa navy nga naggikan sa laing nasud ngadto sa Estados Unidos alang sa advanced
training ug kinsa mipasakop sa Simbahan atol sa iyang pag-istar sa Estados
Unidos. Hunahunaa kon unsay andam nga itugyan nianang batan-ong lalaki aron
mosunod ni Jesukristo.

“Gipaila-ila siya nako sa wala pa siya mobalik sa iyang yutang natawhan. …
Miingon ko: ‘Ang imong katawhan dili mga Kristiyano. Unsa ang mahitabo kon
ikaw mopauli sa inyo nga usa ka Kristiyano, ug ilabi na, usa ka Mormon nga
Kristiyano?’

“Ang iyang nawong naminghoy, ug siya mitubag, ‘Ang akong pamilya
masagmuyo. Mahimo nga ila kong isalikway ug isipon nga patay. Alang sa akong

kaugmaon ug sa akong trabaho, ang tanan nga oportunidad mahimo nga dili ihatag kanako.’

“Nangutana ako, ‘Andam ka ba nga mobayad sa ingon ka dako nga bugti alang sa ebanghelyo?’

“Ang iyang itumon nga mga mata, nga naumog sa mga luha, misanag gikan sa iyang gwapo nga
tabunong nawong samtang siya mitubag, ‘Tinuod kini, dili ba?’

“Naulaw nga nakapangutana niana, mitubag ko, ‘Oo, tinuod kini.’
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“Diin siya mitubag, ‘Nan unsa pay lain nga kinahanglan?’” (“It’s True, Isn’t It?” Ensign, Hulyo
1993, 2).

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa may natugyan nimo (o sa usa ka tawo nga imong nailhan) aron
mosunod sa Manluluwas?

b. Nganong ang mga bugti sa pagkaila ni Jesukristo ug ang pag-uswag ngadto
sa kinabuhing dayon angay lamang sa mga sakripisyo nga imong gihimo?

Pamalandungi sa dili pa Motubag
Pinaagi sa paggahin og panahon sa paghunahuna bahin sa pangutana imbis nga motubag dayon
niini, madapit nimo ang Espiritu Santo sa paghatag nimo og mga impresyon ug instruksyon. Ang
paggahin og dugang nga paghunahuna makapahimo sa imong mga tubag nga mas
makahuluganon ug makapalig-on sa personal nga paagi.

4. Pamalandungi kon duna bay butang nga kinahanglan nimong
itugyan aron mas makasunod ni Jesukristo. Diha sa laing piraso nga

papel, isulat ang usa ka tumong sa pagtugyan niining butanga. Ibutang ang
papel diin kanunay nimo kining makita sa sunod nga pipila ka semana. Dayon
isulat ang Nakompleto nga assignment 4 diha sa imong scripture study journal.

Diha sa Mga Taga-Filipos 3:15–21 atong mabasa ang pasidaan ni Pablo bahin sa
kalaglagan nga naghulat niadtong nakatutok lamang sa yutan-ong mga
kalingawan. Gitudlo usab ni Pablo nga usabon ni Jesukristo ang atong dili hingpit
nga pisikal nga mga lawas ngadto sa imortal nga mga lawas sama sa Iyang lawas.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Taga-Filipos 1–3 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 25: DAY 4

Mga Taga-Filipos 4
Pasiuna
Si Apostol Pablo mimando sa mga Santos didto sa Filipos nga magmainampuon ug
magtinguha sa bisan unsa nga matarung. Mipahayag usab siya sa iyang pagsalig sa
kalig-on ni Jesukristo. Gitapos ni Pablo ang iyang epistola uban sa laing
pagpahayag sa pagpasalamat ngadto sa mga Santos nga taga-Filipos alang sa
suporta nga ilang gihatag ngadto niya sa mga panahon sa iyang panginahanglan.

Mga Taga-Filipos 4:1–14
Gimandoan ni Pablo ang mga Santos didto sa Filipos nga magmainampuon ug
magtinguha sa bisan unsa nga matarung
Sa tibuok natong kinabuhi makasinati kita og mga hagit o mga kahimtang nga
mahimong makapabalaka nato. Sama pananglit:

• “Nabalaka ko bahin sa pagpasar sa umaabut nga eksamin.”

• “Nabalaka ko bahin sa usa ka sakop sa pamilya nga nasakit.”

• “Nabalaka ko bahin sa pagbarug alang sa akong mga gituohan.”

• “Nabalaka ko kon mahimo ba kong malampuson nga misyonaryo.”

Unsa ang pipila ka mga kabalaka o mga problema nga kasamtangan nimong
nasinati sa imong kinabuhi?

Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Filipos 4, pangitaa ang kamatuoran nga
makatabang nato kon mag-atubang kita og mga kahimtang nga mahimong
makapabalaka nato.

Diha sa Mga Taga-Filipos 4:1–5 atong mabasa kon giunsa pagtambag ni Pablo ang
mga Santos nga lig-ong mobarug diha sa pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo, sa
pagmaya diha sa Ginoo, ug tugutan ang ilang pagkamapailubon, o pagkalumo, nga
makita sa uban.

Basaha ang unang mga pulong sa Mga Taga-Filipos 4:6, nga mangita sa unsay
tambag ni Pablo ngadto sa mga Santos.

Ang mga pulong nga “ayaw pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang” sa
bersikulo 6 nagpasabut nga dili gayud mabalaka pag-ayo bahin sa bisan unsang
butang.

Basaha ang nahabilin sa Mga Taga-Filipos 4:6, nga mangita sa unsay gitambag ni
Pablo nga buhaton sa mga Santos imbis nga mabalaka. (Ang pagpangamuyo usa ka
mapaubsanon, kinasingkasing nga hangyo.)

Basaha ang Mga Taga-Filipos 4:7, nga mangita sa panalangin nga gisaad ni Pablo
tungod sa mapaubsanon ug sinsero nga pag-ampo uban sa pagpasalamat.
Hinumdumi nga ang pulong nga keep dinhi nga bersikulo nagpasabut nga
magabantay.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niining mga bersikulo mao nga
isip matinud-anong mga sumusunod ni Jesukristo, kon mag-ampo kita uban
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sa pagpangamuyo ug pagpasalamat, nan makabaton kita sa kalinaw sa Dios.
Ang pagsunod sa maalamong tambag ni Pablo nga ipahayag ang tanan ngadto sa
Dios diha sa pag-ampo ug pangamuyo uban sa pasalamat makatabang nato nga
mapabilin ang tukma nga balanse sa kinabuhi, imbis nga sobra ra kaayo nga
kahingawa o wala kinahanglana nga kabalaka bahin sa tanang detalye ug sa mga
resulta niini.

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagtudlo
kon sa unsang paagi nga ang pagpili nga mosunod niini nga baruganan
makatabang kanato: “Kay gitahud Niya ang inyong kabubut-on, ang Amahan sa
Langit dili gayud mamugos ninyo nga mag-ampo Kaniya. Apan sa paggamit
ninyo nianang kabubut-on ug paglakip Kaniya sa matag aspeto sa inyong
inadlaw nga kinabuhi, masudlan ang inyong kasingkasing og kalinaw,

madagayaong kalinaw. Kana nga kalinaw mag-focus og mahangturong kahayag sa inyong
panlimbasug. Motabang kini ninyo sa pag-atiman niadto nga mga hagit gikan sa mahangturong
panglantaw” (“Himoa ang Paggamit sa Pagtuo nga Inyong Unang Prayoridad,” Ensign o
Liahona, Nob. 2014, 93).

1. Hibaloi nga diha sa Mga Taga-Filipos 4:6 nga misugyot si Pablo nga
ang atong mga pag-ampo ug mga hangyo kinahanglang ihalad

uban sa pasalamat. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong
scripture study journal:

a. Sa imong hunahuna sa unsang paagi nga ang pagpahayag og pasalamat
makahatag kanato sa kalinaw sa Dios?

b. Sumala ni Elder Scott, sa unsang paagi nga ang kalinaw sa Dios
makatabang nato sa mga hagit nga atong nasinati?

Ikonsiderar ang mga kabalaka o mga problema nga imong nahunahunaan sa
sayong bahin niini nga leksyon. Pilia ang paggamit sa baruganan nga gitudlo ni
Pablo pinaagi sa pag-ampo uban sa pangamuyo ug pasalamat imbis nga mabalaka.
Samtang mahibaloan nimo ang mga kabalaka sa uban nga nagpalibut nimo,
ikonsiderar ang pagpakigbahin sa mga pulong ni Pablo ug kining baruganan
ngadto nila.

Sulod sa mosunod nga 30 segundos, itutok ang imong mga hunahuna diha sa
Manluluwas ug sa unsay Iyang nahimo alang kanimo.

Unsay epekto sa pagtutok niini nga hunahuna nganha nimo?

Basaha ang Mga Taga-Filipos 4:8–9, nga mangita sa unsay gitambag ni Pablo sa
mga Santos nga taga-Filipos nga ilang hunahunaon ug buhaton. Ikonsiderar ang
pagmarka o pagsulat sa matag matang sa butang nga gimando ni Pablo sa mga
Santos nga tutokan sa ilang hunahuna. Ang pulong nga “palandunga” diha sa
bersikulo 8 nagpasabut nga maghunahuna sa mainampingon ug sa padayon
nga paagi.

Diha sa bersikulo 9, unsay gitambag ni Pablo sa mga miyembro sa Simbahan nga
ilang buhaton? Unsa nga panalangin ang iyang gisaad sa mga Santos kon tutokan
nila ang pagkamatarung ug mosunod sa iyang mga pagtulun-an ug ehemplo?
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Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa instruksyon ni Pablo mao nga
kon ang matinud-anong mga Santos motutok sa ilang mga hunahuna sa
bisan unsang matarung ug kon mosunod sila sa mga apostoles ug mga
propeta, nan ang kalinaw sa Dios magauban kanila.

2. Diha sa imong scripture study journal, isulat kon sa unsang paagi
nga ang pagtutok sa atong mga hunahuna sa bisan unsang

matarung makaimpluwensya sa atong mga tinguha ug mga kinaiya.

Basaha ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13 (diha sa Perlas nga Labing
Bililhon), nga mangita kon unsa kini ka pareho sa Mga Taga-Filipos 4:8.

Sa dihang gikutlo ni Propeta Joseph Smith kining “tambag ni Pablo” gikan sa Mga
Taga-Filipos 4:8 diha sa ika-trese nga artikulo sa hugot nga pagtuo, giusab niya ang
“palandunga ninyo kining mga butanga” ngadto sa mas aktibo nga “naninguha sa
pagpangita niining mga butanga.” Hunahunaa kon nganong importante nga
maninguha kita sa pagpangita sa mga butang nga tinuod, matinuoron,
makiangayon, putli, matahum, mahiyason, ug maayo og dungog o dalaygon.

3. Basaha ang tambag mahitungod sa usa sa mosunod nga mga
hilisgutan gikan sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan nga

booklet: “Pagpakig-date,” “Sinina ug Panagway,” “Edukasyon,” “Kalingawan
ug Media,” “Mga Higala,” “Pinulongan,” o “Musika ug Pagsayaw.” Sa imong
scripture study journal, isulat ang hilisgutan nga imong gipili. Dayon isulat ang
imong mga tubag sa mosunod nga mga pangutana:

a. Unsaon nato paggamit ang instruksyon ni Pablo nga narekord diha sa Mga
Taga-Filipos 4:8–9 sa paggiya sa atong mga pagpili kalabut niining
hilisgutan?

b. Samtang naningkamot kita sa pagsunod sa instruksyon ni Pablo, unsa nga
mga hagit ang mahimo natong masugatan kalabut niining hilisgutan?

c. Ngano man nga “ang Dios sa kalinaw … magauban kaninyo” (Mga
Taga-Filipos 4:9) angay man sa paningkamot sa pagtinguha sa matarung
nga mga butang ug pagsunod sa mga apostoles ug mga propeta?

Unsaon man nimo sa pagpalambo sa imong mga paningkamot sa pagtutok sa
imong mga hunahuna diha sa matarung nga mga butang? Hunahunaa ang mga
panalangin nga miabut kanimo samtang misunod ka sa pagtulun-an sa mga
apostoles ug mga propeta. Ipadayon ang pagsunod niining baruganan aron ang
Ginoo padayon nga makahatag sa Iyang pagpakig-uban ug kalinaw diha sa imong
kinabuhi.

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Filipos 4:10, gipasalamatan ni Pablo ang mga
Santos nga taga-Filipos alang sa suporta ug pagpakabana nga ilang gitanyag kaniya
sa panahon sa iyang mga pagsulay. Basaha ang Mga Taga-Filipos 4:11–12, nga
mangita sa unsay gisulti ni Pablo sa mga Santos nga iyang nakat-unan.

Unsa may nakat-unan ni Pablo nga angayang buhaton sa tanang sitwasyon?

Basaha ang Mga Taga-Filipos 4:13–14, nga mangita sa tinubdan sa kalig-on ni
Pablo. (Ang Mga Taga-Filipos 4:13 usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimo
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kining markahan o sulatan diha sa imong mga kasulatan sa usa ka talagsaong
paagi aron matultulan nimo kini sa umaabut.)

Ang pamahayag ni Pablo diha sa bersikulo 13 dunay kalabutan sa iyang abilidad,
pinaagi sa kalig-on nga gihatag ni Jesukristo, sa pagbuhat sa tanang mga butang
nga makapahimuot o gikinahanglan sa Dios, lakip na ang pagkahimong kontento
diha sa bisan unsang kahimtang. Sama ni Pablo, makahimo kita sa tanang mga
butang pinaagi ni Jesukristo, kinsa mihatag nato og kalig-on.

Unsa may atong mabuhat aron makadawat sa kalig-on nga mahatag ni Jesukristo?
____________________

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan nagtudlo bahin sa unsay
mapahimo sa kalig-on sa grasya sa Dios ngari nato: “[Usa ka] lain nga elemento
sa grasya sa Dios mao ang pag-abli sa mga bintana sa langit, diin ang Dios
mobu-bu og mga panalangin sa gahum ug kalig-on, naghimo kanato sa
pagkab-ut sa mga butang nga unta lisud nato nga kab-uton. Pinaagi kini sa
katingalahang grasya sa Dios nga ang Iyang mga anak makabuntog sa mga

makuyaw ug tinago nga mga tintasyon sa tiglingla, makahunong sa pagpakasala, ug
‘[ma]hingpit diha ni Kristo’ [Moroni 10:32]” (“Ang Gasa sa Grasya,” Ensign o Liahona, Mayo
2015, 108).

Pipila ka mga paagi nga masinati nato kini nga kalig-on maglakip sa napalambo
nga abilidad sa pagpabiling lig-on bisan pa man sa mga problema, determinasyon,
kaisug, pailub, ug pagpadayon, ingon man usab ang napalambo nga pisikal,
mental, ug espiritwal nga paglahutay ug gahum.

4. Diha sa imong scripture study journal, isulat ang usa ka kasinatian
sa dihang ang imong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo

nakahatag nimo og kalig-on sa pagbuhat og maayo nga butang.

Scripture Mastery—Mga Taga-Filipos 4:13
5. Ang pagmemorya sa Mga Taga-Filipos 4:13 makatabang nga kining

kamatuoran mosantup sa imong hunahuna samtang ikaw o
kadtong naglibut kanimo nanlimbasug nga makabaton sa kalig-on nga
mabuntog ang mga kalisdanan ug magpuyo nga matarung. Balik-balika og basa
ang Mga Taga-Filipos 4:13 sa pagtabang nimo nga mamemorya kini. I-recite
kini sa usa ka sakop sa pamilya o higala, ug dapita kana nga tawo sa
pagpakigbahin og kasinatian sa dihang ang pagbaton og hugot nga pagtuo diha
ni Jesukristo nakahatag niya og kalig-on sa pagbuhat og maayo nga butang.
Dayon pirmahi ang imong ngalan diha sa imong scripture study journal.

Mga Taga-Filipos 4:15–23
Gitapos ni Pablo ang iyang epistola ngadto sa mga taga-Filipos pinaagi sa
pagpahayag og pasalamat
Diha sa Mga Taga-Filipos 4:15–23 atong mabasa nga si Apostol Pablo mipasalamat
pag-usab sa mga Santos nga taga-Filipos alang sa pagsuporta kaniya sa mga
panahon sa iyang panginahanglan. Ang mga gasa sa mga Santos makapahimuot
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nga halad ngadto sa Dios, ug misaad si Pablo nga tubagon usab sa Dios ang ilang
mga panginahanglan.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Taga-Filipos 4 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Mga
Taga-Colosas
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Gisulat ni Apostol Pablo ang iyang Epistola ngadto sa Mga Taga-Colosas tungod sa
usa ka report nga sila dunay dakong kasaypanan (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Mga Epistola ni Pablo”). Sayop nga mga pagtulun-an ug mga
pamaagi didto sa Colosas nakaimpluwensya sa mga Santos didto ug nakahulga sa
ilang pagtuo. Ang susama nga kultural nga mga pagpamugos nakahatag og mga
hagit sa mga miyembro sa Simbahan karon. Kabahin sa bili niining epistola
nagdepende kon giunsa niini sa pag-ila ug pagpakita sa mga sayop samtang
naghatag og gibug-aton sa kabalaan ug makaluwas nga buhat ni Jesukristo.
Pinaagi sa pagtuon sa basahon sa Mga Taga-Colosas, mapalambo nimo ang imong
pagkakabig ngadto sa Manluluwas ug makadawat og proteksyon gikan sa
pagpanglingla ug sa sala.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Ang Epistola ngadto sa mga Mga Taga-Colosas gipadala ni Pablo ug ni Timoteo
(tan-awa sa Mga Taga-Colosas 1:1, 23; 4:18). Klaro nga gisulat ni Pablo og kinamot
ang iyang pagtimbaya diha sa katapusan sa epistola (tan-awa sa Mga Taga-Colosas
4:18), nagpasabut nga usa ka tigsulat, tingali si Timoteo, ang mitabang niya sa
pagsulat sa kinadak-ang bahin sa sulat.

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Gisulat ni Pablo ang Epistola ngadto sa Mga Taga-Colosas atol sa una niyang
pagkabilanggo didto sa Roma, mga A.D. 60–62 (tan-awa sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Mga Epistola ni Pablo,” scriptures.lds.org). Siguro gisulat niya kini sa
samang panahon sa pagsulat niya sa Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Efeso, ug
Filemon.

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Kini nga epistola gisulat ngadto sa matinud-anong mga Santos sa Colosas, usa ka
dapit sa Turkey karon. Gisugo ni Pablo ang mga Santos nga taga-Colosas nga
ipakigbahin ang sulat ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa duol nga Laodicea
(tan-awa sa Mga Taga-Colosas 4:16).

Gisulat ni Pablo kini nga epistola “human siya mabisitahi ni Epafras, ang
ebanghelista sa Simbahan didto sa [Colosas] [tan-awa sa Mga Taga-Colosas 1:7–8].
Gisultihan ni Epafras si Pablo nga ang mga taga-Colosas dunay dakong
kasaypanan—naghunahuna sila nga mas maayo pa sila kay sa ubang mga tawo
tungod kay mabinantayon silang mituman sa dayag nga mga ordinansa [tan-awa
sa Mga Taga-Colosas 2:16], mihikaw sa ilang kaugalingon sa piho nga gusto sa
lawas, ug misimba sa mga manulonda o mga anghel [tan-awa sa Mga
Taga-Colosas 2:18]. Kini nga mga paagi mihimo sa mga taga-Colosas nga mobati
nga nabalaan sila. Mibati usab sila nga mas nasabtan nila ang mga misteryo sa
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universe kay sa ubang mga miyembro sa Simbahan. Diha sa iyang sulat, gikorihian
kini ni Pablo pinaagi sa pagtudlo kanila nga ang katubsanan moabut pinaagi
lamang ni Kristo ug kinahanglan kita nga magmaalamon ug moserbisyo Kaniya”
(Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mga Taga-Colosas, Epistola ngadto sa,”
scriptures.lds.org).

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Diha sa Epistola ngadto sa Mga Taga-Colosas, mitudlo si Pablo batok sa sayop nga
mga pagtulun-an didto sa Colosas pinaagi sa paghatag og gibug-aton sa kabalaan,
makaluwas nga misyon, ug kahalangdon ni Jesukristo (tan-awa sa Mga
Taga-Colosas 1:15–23). Gitudlo niya nga si Kristo susama gayud sa Dios nga
Amahan, ang Tiglalang, ang Pangulo sa Simbahan, ang una nga nabanhaw, ug ang
Manunubos. Siya “ang ulo sa tanang pamunoan ug kagahum” (Mga Taga-Colosas
2:10), ug gituman Niya ang Iyang balaanong misyon ubos sa direksyon sa Amahan
(tan-awa sa Mga Taga-Colosas 1:19; 3:1).

Mipasidaan si Pablo batok niadtong nagtudlo nga ang tinuod nga
pagkaespirituhanon maangkon pinaagi sa espesyal nga mga ritwal, mga
kasaulogan, ug mga pagkaon (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 2:16–18, 20, 23).
Gitudlo hinoon niya nga ang kahamtong sa pagkaespirituhanon ug kahibalo bahin
sa Dios makita pinaagi sa pagtumong sa atong “mga hunahuna diha sa mga
butang nga anaa sa itaas” (Mga Taga-Colosas 3:2), pagtangtang sa dili matarung
nga mga binuhatan (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 3:5–9), ug pagpalambo og
Kristohanong mga kinaiya (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 3:12–17). Gitambagan ni
Pablo ang iyang mga magbabasa nga magmahimong “dili matarug ug malig-on”
diha sa ebanghelyo (Mga Taga-Colosas 1:23) ingon man usab “pinagamut ug
pinatubo diha ni [Jesukristo], ug linig-on diha sa pagtuo” (Mga Taga-Colosas 2:7).

Outline
Mga Taga-Colosas 1:1–23. Gipangumusta ni Pablo ang mga Santos didto sa
Colosas ug namahayag nga si Jesukristo mao ang Manunubos, ang Unang Natawo
sa tanang nilalang, ang Tiglalang, ug ang Ginoo sa tanang balaanong pagkahingpit,
diin gipasig-uli ang universe. Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa pag-establisar
sa ilang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

Mga Taga-Colosas 1:24–2:23. Mipasidaan si Pablo batok sa pagtuo sa bisan unsa
nga sayop nga pilosopiya o tradisyon sa mga tawo, lakip na ang pagsimba sa mga
anghel ug pagpasulabi sa paghikaw sa kaugalingon sa nag-unang mga
panginahanglang pisikal isip matang sa espirituhanong pagdisiplina.

Mga Taga-Colosas 3:1–4:18. Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa pagtumong sa
ilang kasingkasing diha sa mga butang nga anaa sa itaas, sa pagsalikway sa mga
sala sa ilang kanhi nga kinabuhi, ug magmaloloy-on sa usag usa. Naghatag siya og
instruksyon kon unsaon sa mga Santos pagsimba, ug dayon naghatag siya og
tambag ngadto sa mga asawa, mga bana, mga anak, mga ginikanan, mga
sulugoon, ug mga agalon. Gitapos niya ang Epistola ngadto sa Mga Taga-Colosas
uban sa mga pagdayeg, mga pangumusta, ug sa katapusang mga instruksyon ug
mga panalangin.

MGA TAGA-COLOSAS
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UNIT 26: DAY 1

Mga Taga-Colosas
Pasiuna
Nagtudlo si Apostol Pablo bahin sa kahalangdon ni Jesukristo (pagkalabaw,
kabantugan, o kahamili) ug mipasidaan batok sa sayop nga doktrina. Giawhag niya
ang mga Santos nga taga-Colosas nga itumong ang ilang mga hunahuna diha sa
langitnong mga butang ug palambuon ang mga kinaiya ni Kristo. Gimanduan usab
sila ni Pablo nga magmabination ug magmaalamon sa ilang mga inter-aksyon
ngadto sa uban.

Mga Taga-Colosas 1–2
Nagtudlo si Pablo bahin sa kahalangdon ni Jesukristo ug mipasidaan batok sa sayop
nga doktrina
Hunahunaa ang duha ka kahoy nga
pareha og gidak-on—ang usa mabaw
ra og mga gamut ug ang usa lawom og
mga gamut. Kon dunay grabe nga unos
nga moabut, hain niadtong mga kahoy
ang posible nga matumba? Ngano
man? ____________________

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Neil L. Andersen sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, nga mangita sa matang sa mga alimpulos nga
kinahanglan natong mahibaloan: “Dugang pa sa mga gipanagna nga mga linog
ug mga gubat mao ang espirituhanong mga alimpulos nga makaibut kaninyo
gikan sa inyong espirituhanon nga pundasyon ug mopadpad sa inyong espiritu
ngadto sa mga dapit nga wala ninyo dahuma, usahay dili kaayo ninyo

mamatngunan nga naalsa na kamo” (“Espirituhanong mga Alimpulos,” Ensign o Liahona, Mayo
2014, 18).

Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa espirituhanong mga alimpulos nga makadaut o
makapabulag nato gikan sa atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo?
____________________

Ngano man nga kining espirituhanong mga alimpulos mas makapabalaka kay sa
pisikal nga mga hagit, sama sa mga linog o mga gubat?

Pamalandungi sa makadiyot kon unsa nga espirituhanong mga alimpulos ang
posible nga makaapekto nimo.

Misulat si Apostol Pablo og usa ka epistola ngadto sa mga miyembro sa Simbahan
didto sa Colosas human makahibalo bahin sa mga impluwensya ug sayop nga mga
pagtulun-an didto nga mihulga sa pagdaut kanila gikan sa ilang hugot nga pagtuo
diha ni Jesukristo. Samtang magtuon ka sa Mga Taga-Colosas, pangitaa kon giunsa
ni Pablo sa pagtinguha sa paglig-on sa pagtuo sa mga miyembro diha ni Kristo ug
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alang sa mga panalangin nga makabaton og pagtuo nga lig-ong natukod diha
ni Kristo.

Ang Colosas usa ka dapit sa moderno nga Turkey karon. Tan-awa sa Mga Mapa sa
Biblia, nu. 13, “Ang Misyonaryo nga mga Panaw ni Apostol Pablo,” ug pangitaa ang
siyudad sa Laodicea diha sa mapa. Ang Colosas gibana-bana nga mga 11 ka milya
(17.7 ka kilometro) sa habagatang-silangan sa Laodicea.

Pagkat-on sa Heyograpikanhong Kahimtang
Ang pagpangita sa heyograpikanhong mga kahimtang sa mga istorya sa kasulatan diha sa mapa
makatabang nimo nga mas masabtan ang kinatibuk-ang kahulugan ug sulod sa mga kasulatan.
Ang mga mapa makatabang nga imong masabtan ang relasyon tali sa nagkadaiyang mga
lokasyon.

Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Colosas 1:1–11, gipangumusta ni Pablo ang
mga Santos didto sa Colosas ug giila ang ilang pagkamatinud-anon. Iyang
gipasabut nga ang ebanghelyo nagdala og bunga, o mga panalangin, diha sa
kinabuhi niadtong modawat ug mosunod niini. Gitudloan dayon ni Pablo ang mga
Santos bahin ni Jesukristo.

Basaha ang Mga Taga-Colosas 1:12–19, nga mangita sa mga kamatuoran nga
gitudlo ni Pablo bahin ni Jesukristo. Mahimo nimong markahan o sulatan ang
imong mga kasulatan sa unsay imong makit-an. Ang mga pulong nga “naglalin
kanato” diha sa bersikulo 13 nagpasabut og “miusab kanato”; ang pulong nga
invisible diha sa bersikulo 15 nagpasabut og “dili makita.”

Ang Mga Taga-Colosas 1:12–19 nagtudlo sa mosunod nga kamatuoran bahin ni
Jesukristo: Si Jesukristo mao ang Manunubos, ang unang natawo sa espiritu
nga mga anak sa Langitnong Amahan, ang Tiglalang sa tanang mga butang,
ang pangulo sa Simbahan, ug ang unang nabanhaw.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa imong hunahuna nganong importante man alang kanato nga masayud
ug motuo niining mga kamatuoran bahin ni Jesukristo?

b. Sa unsang paagi nga ang masayud ug motuo niining mga kamatuoran
makapalig-on sa atong pagtuo diha Kaniya?

Nagtudlo si Pablo nga si Jesukristo mao ang atong Manunubos (tan-awa sa Mga
Taga-Colosas 1:14). Basaha ang Mga Taga-Colosas 1:20–22, nga mangita sa gitudlo
ni Pablo sa mga Santos sa Colosas bahin sa ilang panginahanglan sa usa ka
Manunubos.

Sumala sa bersikulo 21, sa unsang paagi nga ang usa ka tawo mahimutang sa
halayo, o mahibulag, gikan sa Dios?

Ang pulong nga pagpasig-uli (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 1:20–21) nagpasabut
nga magkasinabut o magkauyon. Sumala sa Mga Taga-Colosas 1:20–22, sa unsang
paagi kita gipasig-uli ni Jesukristo ngadto sa Dios? (Ang mga pulong nga
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“naghimo sa kadaitan pinaagi sa iyang dugo diha sa krus” [bersikulo 20]
nagpasabut sa Pag-ula ni Jesukristo.)

Ang panalangin nga mapasig-uli ngadto sa Dios dunay kondisyon. Basaha ang
Mga Taga-Colosas 1:23, nga mangita kon unsay gikinahanglan aron mapasig-uli
ngadto sa Dios.

Ang “magpadayon gayud sa pagtuo nga dili matarug ug malig-on” (Mga
Taga-Colosas 1:23) nagpasabut nga magpabiling makanunayon sa atong pagtuo
diha ni Jesukristo pinaagi sa pagtuman sa Iyang mga sugo ug sa paghinulsol sa
atong mga sala. Gikan sa Mga Taga-Colosas 1:20–23 atong makat-unan ang
mosunod nga kamatuoran: Kita mahimong mapasig-uli ngadto sa Dios pinaagi
sa Pag-ula ni Jesukristo kon magpadayon kita nga dili matarug ug malig-on
diha sa atong pagtuo.

2. Hinumdumi ang kondisyon sa duha ka kahoy gikan sa sayong
bahin niini nga leksyon. Dayon tubaga ang mosunod nga mga

pangutana diha sa imong scripture study journal:

a. Kinsa man ang imong nailhan nga sama sa kahoy nga dunay lawom nga
mga gamut—nga dili matarug ug malig-on sa iyang pagtuo diha ni Kristo?

b. Sa unsang paagi nga ang iyang ehemplo nahimong usa ka panalangin
nganha kanimo?

Hinumdumi ang alimpulos nga mihaguros og maayo aron madaut kadtong duha
ka kahoy. Basaha ang Mga Taga-Colosas 2:4, 8, nga mangita sa espirituhanong mga
alimpulos nga mihulga sa pagdaut sa mga Santos nga taga-Colosas.

Nianang higayuna dunay pipila ka mga pilosopiya ug mga tradisyon nga gitudlo sa
pipila ka mga tawo nga misulay sa pagpaminos sa kaimportante ni Jesukristo. Ang
ubang sayop nga relihiyosong mga pilosopiya nga nahimong popular mao nga ang
mga anghel mga tigpataliwala alang sa Dios nga kinahanglang simbahon ug ang
ideya nga ang lawas dautan (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 2:16–23).

Nganong ang pagtuo sa sayop nga mga pagtulun-an, lakip na sa mga pagtulun-an
nga mopaminos sa kaimportante ni Jesukristo, makapasayon man sa usa ka tawo
nga madaut sa espirituhanong paagi?

Basaha ang Mga Taga-Colosas 2:6–7, nga mangita sa tambag nga gihatag ni Pablo
aron matabangan ang mga Santos nga makalikay nga mahisalaag pinaagi sa
kalibutanong mga pilosopiya ug mga tradisyon.

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan ang mosunod nga kamatuoran:
Pinaagi sa lig-on nga pagkatukod diha ni Jesukristo, makalikay kita nga
mahisalaag pinaagi sa kalibutanong mga pilosopiya ug mga tradisyon.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang imong gituohan nga usa sa labing importanting mga butang nga
atong mabuhat aron lig-ong matukod diha ni Jesukristo?

b. Nganong mituo man ka nga kanang piho nga butang importante kaayo?
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Ikonsiderar ang mosunod nga pamahayag ni Elder Andersen samtang mipadayon
siya sa iyang pakigpulong bahin sa espirituhanong mga alimpulos:

“Ang labing kuyaw nga mga alimpulos mao ang mga tintasyon sa kaaway. Ang
sala kanunay nga usa ka bahin sa kalibutan, apan lisud kaayong likayan,
ibaliwala, ug dili dawaton. Siyempre, dunay gamhanang pwersa nga mobuntog
sa mga alimpulos sa pagpakasala. Gitawag kini og paghinulsol.

“Dili tanang alimpulos sa kinabuhi inyong kaugalingong minugna. Ang uban
moabut tungod sa sayop nga mga pagpili sa uban, ug ang uban moabut lang

tungod kay kini ang mortalidad. …

“Unsaon ninyo pagpangandam sa inyong mga alimpulos? ‘Hinumdumi … kini diha sa lig-on nga
sukaranan sa atong Manunubos, kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios, nga kamo kinahanglan
gayud nga motukod sa inyong tukuranan; nga sa panahon nga ang yawa mopadala sa iyang
mapintas nga mga hangin, … ang iyang mga pana diha sa alimpulos, … sa diha nga ang tanan
niya nga ulan nga yelo ug ang iyang mapintas nga unos mohampak diha kaninyo, kini walay
gahum … sa pagbitad kaninyo … tungod sa lig-on nga sukaranan diin kamo natukod’ [Helaman
5:12]. Kini ang inyong tagoanan gikan sa alimpulos” (“Espirituhanong mga Alimpulos,” 18–19).

4. Hinumdumi kadtong personal nga espirituhanong mga alimpulos
nga imong nahunahunaan sa pagsugod niini nga leksyon. Diha sa

imong scripture study journal, irekord ang unsay imong buhaton aron
magpabilin nga lig-ong natukod diha ni Jesukristo ug aron makalikay nga
madaut pinaagi sa espirituhanong mga alimpulos.

Mga Taga-Colosas 3–4
Giawhag ni Pablo ang mga taga-Colosas nga itumong ang ilang mga hunahuna diha
sa langitnong mga butang ug magmaalamon
Sama sa narekord diha sa Mga Taga-Colosas 3–4, giawhag ni Apostol Pablo ang
mga Santos nga taga-Colosas nga hunungon ang ilang pagkadili matarung ug
palambuon ang mga kinaiya ni Jesukristo. Giawhag usab niya nga
magmainampuon ug magmaalamon sila, ilabi na diha sa ilang mga inter-aksyon
niadtong dili mga Kristiyano. Iya dayong gipahayag ang mga pangumusta sa pipila
sa iyang mga isigka-sulugoon, lakip na ni Lucas.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Taga-Colosas ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa 1 Mga
Taga-Tesalonica
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang Unang Epistola ngadto sa Mga Taga-Tesalonica gituohan nga mao ang labing
una sa mga sulat ni Apostol Pablo ug mahimong mao ang labing karaan nga
basahon sa Bag-ong Tugon. Ang mga pagtulun-an ni Pablo niini nga sulat
naka-focus sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo, lakip na ang mga kalisdanan nga
sagubangon sa mga sumusunod ni Jesukristo sa dili pa ang Iyang pagbalik
(tan-awa sa 1 Mga Taga-Tesalonica 3:3), ang Pagkabanhaw sa mga Kristiyano atol
sa Ikaduhang Pag-anhi (tan-awa sa 1 Mga Taga-Tesalonica 4:13–14), ug ang
tayming sa pag-anhi ni Kristo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Tesalonica 5:1–2). Pinaagi sa
imong pagtuon niini nga basahon, imong makat-unan ang kalabut sa Ikaduhang
Pag-anhi ug makadawat og pag-awhag nga magpabiling matinud-anon ngadto
sa Ginoo.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Pablo ang misulat sa 1 Mga Taga-Tesalonica (tan-awa sa 1 Mga Taga-Tesalonica
1:1; tan-awa usab sa 1 Mga Taga-Tesalonica 2:18).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
“Gisulat ni Pablo ang mga epistola ngadto sa mga taga-Tesalonica gikan sa Corinto
atol sa iyang ikaduhang misyonaryo nga biyahe,” mga A.D. 50–51 (Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Mga Epistola ni Pablo,” scriptures.lds.org).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Gisulat ni Pablo ang 1 Mga Taga-Tesalonica ngadto sa mga miyembro sa Simbahan
sa Tesalonica. Ang Tesalonica mao ang labing daghan og populasyon ug
malambuon nga siyudad sa karaang Gresyanhon nga gingharian sa Macedonia
tungod sa duha ka importanting butang: ang siyudad gitukod sa pinakamaayo nga
natural nga dunggoanan sa Dagat sa Aegean, ug nahimutang sa dagkong dalan
nga nagsumpay sa Roma ug Asia.

Atol sa ikaduhang misyonaryo nga biyahe ni Pablo, ang Espiritu migiya kang Pablo
ug sa iyang mga kauban—sila si Silas, Timoteo, ug Lucas—nga mobiyahe tabok sa
Dagat sa Aegean ngadto sa Macedonia (tan-awa sa Mga Buhat 16:6–12). Gisugdan
niini ang pagsangyaw sa ebanghelyo didto sa Europa. Human sa pagsangyaw didto
sa Filipos (tan-awa sa Mga Buhat 16:12–40), mibiyahe sila si Pablo ug Silas ngadto
sa Tesalonica.

Nagtrabaho si Pablo kauban ni Silas didto sa Tesalonica, apan gipugos sila sa
pagpahawa sa siyudad pinaagi sa mga lider sa mga Judeo (tan-awa sa Mga Buhat
17:1–9). Sa wala madugay, gibalitaan ni Timoteo si Pablo nga ang mga Santos sa
Tesalonica nagpabiling matinud-anon bisan pa man sa pagpanggukod ug nga ang
ilang matarung nga impluwensya mikaylap (tan-awa sa Mga Buhat 18:5; 1 Mga
Taga-Tesalonica 1:7–8; 3:6–8).
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Ang mga kinabig nga taga-Tesalonica mao ang pipila sa unang mga Europeo nga
midawat sa ebanghelyo, ug miatubang sila og pagpanggukod isip resulta. Daghan
usab sila og mga pangutana mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi. Busa, sa iyang
sulat ngadto sa mga taga-Tesalonica, misulat si Pablo og mga pulong sa pag-awhag
ug kalig-on ug mitubag sa ilang mga pangutana mahitungod sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo.

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Usa sa nag-unang mga tema ni Pablo sa iyang Unang Sulat ngadto sa Mga
Taga-Tesalonica mao ang Ikaduhang Pag-anhi. Mi-focus siya sa pag-apil sa mga
matarung diha sa mga panghitabo sa Ikaduhang Pag-anhi, ilabi na sa mga Santos
nga nangamatay na (tan-awa sa 1 Mga Taga-Tesalonica 2:19; 3:13; 4:13–17; 5:1–10).
Dili pareho sa daghang mga sulat ni Pablo, ang 1 Mga Taga-Tesalonica wala
maglangkob og dagkong mga pagbadlong kondili nagtanyag hinoon og pagdayeg
alang sa mga Santos nga taga-Tesalonica.

Outline
1 Mga Taga-Tesalonica 1–3. Gipahayag ni Pablo ang dakong pasalamat alang sa
mga Santos nga taga-Tesalonica. Iyang gipahinumduman ang iyang mga
magbabasa mahitungod sa mabination niyang pagpangalagad taliwala kanila ug
mipahayag og hingpit nga kalipay alang sa ilang pagkamatinud-anon. Iyang
giawhag ang mga Santos nga molambo diha sa gugma ngadto sa usag usa ug
ngadto sa tanang tawo.

1 Mga Taga-Tesalonica 4–5. Gisultihan ni Pablo ang mga Santos nga
magmahimong balaan sa ilang kaugalingon. Iyang gipasabut nga kon moanhi na
pag-usab ang Ginoo, ang mga Santos nga nagmatinud-anon sa ilang
pagpamatuod kang Kristo, kadtong nangamatay na ug kadtong buhi pa, mabayaw
ug mosugat sa Ginoo. Gipahinumduman sa Apostol ang mga miyembro sa
Simbahan nga mangandam ug magbantay alang sa adlaw sa pag-anhi ni Kristo.

1 MGA TAGA-TESALONICA
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UNIT 26: DAY 2

1 Mga Taga-Tesalonica
Pasiuna
Misulat si Apostol Pablo ngadto sa mga Santos sa Tesalonica human mahibalo nga
nagmatinud-anon sila sa ebanghelyo bisan pa man sa pagpanggukod. Gidayeg
niya sila tungod sa ilang pagkamatinud-anon ug pagkaandam nga motudlo sa
ebanghelyo. Gitudloan usab sila ni Pablo bahin sa Pagkabanhaw sa patay atol sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo, ug gitudloan niya sila kon unsaon sa
pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi.

1 Mga Taga-Tesalonica 1
Gidayeg ni Pablo ang mga Santos nga taga-Tesalonica tungod sa ilang
pagkamatinud-anon diha sa kalisdanan
Tan-awa ang Tesalonica diha sa Mga Mapa sa Biblia, nu. 13, “Ang Misyonaryo nga
mga Panaw ni Apostol Pablo,” nga makita diha sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan. Ang mga Santos sa Tesalonica mao ang pipila sa labing unang mga
kinabig ngadto sa Simbahan sa Europe. Sila si Pablo, Silas ug Timoteo unang
nagsangyaw didto atol sa ikaduhang misyonaryo nga panaw ni Pablo apan gipugos
og papahawa sa siyudad sa pipila ka mga lider nga Judeo (tan-awa sa Mga Buhat
17:5–15). Ang mga Santos nga taga-Tesalonica padayon nga gigukod bisan pa man
nakabiya na si Pablo ug ang iyang mga kauban. Sa wala madugay gisulat ni Pablo
kini nga epistola ngadto sa mga Santos aron sa pagdasig kanila samtang
nag-atubang sila og pagpanggukod.

1. Nakasulay ka ba sukad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa
usa ka tawo? Diha sa imong scripture study journal, pagsulat bahin

sa imong kasinatian. Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana: Giunsa
man pagdawat ang imong mensahe? Sa unsang mga paagi nga napanalanginan
ka tungod sa imong mga paningkamot nga ipakigbahin ang ebanghelyo? Unsa
ang pipila ka mga hagit nga posible natong masinati samtang mosulay kita sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban?

Samtang magtuon ka sa 1 Mga Taga-Tesalonica 1–2, pangitaa ang mga kamatuoran
nga makatabang nimo samtang mopakigbahin ka sa ebanghelyo ngadto sa uban.

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica 1:5–6, nga mangita kon giunsa sa
pagapakigbahin ni Apostol Pablo ang ebanghelyo ngadto sa mga taga-Tesalonica sa
dihang didto pa siya kauban nila. Mahimo nimong markahan ang mga pulong nga
pulong ug gahum diha sa bersikulo 5.

Pagmarka ug Pag-annotate sa mga Kasulatan
Usa sa labing makatabang nga mga paagi sa pagkat-on ug sa paghinumdom sa mga butang nga
atong makat-unan mao ang pagmarka ug pag-annotate sa mga kasulatan. Diha sa naprinta nga
bersyon sa mga kasulatan, mahimo kini pinaagi sa pagbadlis, pag-shade, o pag-outline sa
mahinungdanong mga pulong diha sa mga kasulatan. Agig dugang, makasulat kita sa mga
depinisyon, mga baruganan, komentaryo nga gihimo sa mga propeta, o personal nga mga
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hunahuna ug mga impresyon diha sa mga margin sa mga kasulatan. Ang nagkadaiyang mga
matang sa pagmarka ug pagsulat mahimo usab diha sa elektronik nga mga bersyon sa mga
kasulatan, sama sa anaa sa Gospel Library mobile app.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut sa kalainan tali sa “pulong” ug sa “gahum” sa ebanghelyo.

“Ang tinuod nga ebanghelyo naglangkob og duha ka mga butang: Ang Pulong,
ug Ang Gahum. Bisan kinsa makabaton sa pulong; ang mga basahon diin kini
nahisulat magamit sa tanan. Apan ang gahum kinahanglan gayud nga
magagikan sa Dios; ug kini mao ug kinahanglan gayud nga itugyan sumala sa
iyang hunahuna ug sa iyang kabubut-on ngadto niadtong nagatuman sa balaod
nga maghatag kanila og katungod nga makadawat niini.

“Ang pulong sa ebanghelyo mao ang gipamulong o gisulat nga istorya kon unsay kinahanglang
buhaton sa mga tawo aron maluwas. …

“Apan ang aktwal nga kaluwasan moabut lamang kon ang gahum sa Dios gidawat ug gigamit;
ug kini nga gahum mao ang gahum sa priesthood ug ang gahum sa Espiritu Santo” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:42–43).

Ikonsiderar ang pagmarka diha sa 1 Mga Taga-Tesalonica 1:6 kon unsay gibuhat sa
mga taga-Tesalonica human sila natudloan sa ebanghelyo pinaagi sa pulong ug sa
gahum sa Dios.

Gikan sa 1 Mga Taga-Tesalonica 1:5–6 atong makat-unan ang mosunod nga
baruganan: Samtang nagtudlo kita sa ebanghelyo ni Jesukristo pinaagi sa
pulong ug gahum sa Dios, makatabang kita sa uban nga mahimong mga
sumusunod sa Ginoo ug sa Iyang mga sulugoon.

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica 1:7–9, nga mangita kon sa unsang paagi nga
ang ehemplo sa mga Santos nga taga-Tesalonica nakaapekto sa ubang mga
tumutuo nga naglibut kanila.

Gikan sa ehemplo sa mga Santos nga taga-Tesalonica, atong makat-unan ang
mosunod nga kamatuoran: Mapakigbahin nato ang ebanghelyo pinaagi sa
atong ehemplo.

Sa mosunod nga pamahayag, badlisi ang gisulti ni Presidente Dieter F. Uchtdorf
sa Unang Kapangulohan nga mao ang pinakaepektibong paagi sa pagpakigbahin
sa ebanghelyo: “Ang pinakaepektibong paagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo
mao ang pinaagi sa ehemplo. Kon kita magkinabuhi pinasubay sa atong mga
pagtuo, ang katawhan makamatikod. Kon ang panagway ni Jesukristo mosidlak
sa atong kinabuhi [tan-awa sa Alma 5:14], kon kita malipayon ug may kalinaw sa

kalibutan, ang mga tawo gustong mahibalo ngano. Usa sa pinakamahinungdanong wali nga
nalitok kabahin sa misyonaryo nga buhat mao kining yanong hunahuna nga napahinungod kang
St. Francis of Assisi: ‘Isangyaw ang ebanghelyo sa tanang panahon ug kon gikinahanglan, gamiti
og mga pulong’ [sa William Fay ug Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear
(1999), 22]” (“Naghulat diha sa Dalan sa Damasco,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 77).
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Hunahunaa sa dihang ang ehemplo sa usa ka tawo nakatabang nimo nga modawat
sa ebanghelyo o mas hingpit nga mosunod sa ebanghelyo.

Diha sa 1 Mga Taga-Tesalonica 2:1–13, misulat si Pablo bahin sa iyang mas sayo nga
pagpangalagad didto sa Tesalonica. Namulong siya bahin sa pipila ka mga kritiko
sa Tesalonica nga nagduda sa iyang kasinsero ug mga tinguha atol sa iyang
pagpangalagad. Gipanalipdan ni Pablo ang iyang kaugalingon pinaagi sa
paghulagway sa sinsero ug kinasingkasing nga pamaagi diin siya ug ang iyang mga
kauban mitudlo ug miserbisyo sa mga Santos. Ang iyang mga pulong
makapahinumdom niadtong makita diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 12:8: “Ug
walay bisan usa nga makatabang niini nga buhat gawas kon siya magpaubos ug
puno sa gugma, adunay hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli.”

Wala pa makabalik si Pablo sa Tesalonica human siya gipugos sa pagpapahawa atol
sa iyang ikaduhang misyonaryo nga panaw (tan-awa sa Mga Buhat 17:10). Miingon
siya nga wala siya makabalik tungod kay “gisalanta [gibabagan]” ni Satanas sa
pagbuhat sa ingon (1 Mga Taga-Tesalonica 2:18). Wala mohatag si Pablo og dugang
nga mga detalye kon giunsa ni Satanas sa pagbabag niya sa pagbalik ngadto sa
Tesalonica, apan klaro nga ang pagpanggukod gikan sa mga Judeo nakapugos ni
Pablo nga mohimo og daghang pagtipas sa iyang panaw (tan-awa sa Mga Buhat
17:14–15).

1 Mga Taga-Tesalonica 3–5
Nagtudlo si Pablo sa mga Santos nga taga-Tesalonica bahin sa Ikaduhang Pag-anhi
Markahi kon sa imong hunahuna ang mosunod nga mga pamahayag bahin sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo tinuod (T) o sayop (S):

____ 1. Ang matinud-anong mga Santos nga namatay sa wala pa ang
Ikaduhang Pag-anhi dili mabanhaw hangtud sa katapusan sa Milenyum.

____ 2. Ang matinud-anong mga Santos nga buhi atol sa Ikaduhang Pag-anhi
pagasakgawon sa pagsugat ni Kristo inig-anhi Niya.

____ 3. Ang Ikaduhang Pag-anhi mosurprisa sa tanan sama sa usa ka kawatan
sa kagabhion.

Samtang magtuon ka sa 1 Mga Taga-Tesalonica 3–5, pangitaa ang mga kamatuoran
bahin sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo nga makatabang nga mahibaloan nimo
ang hustong mga tubag sa eksamin nga tinuod–sayop (ang mga tubag giapil usab
diha sa katapusang bahin sa leksyon).

Diha sa 1 Mga Taga-Tesalonica 3:1–7 atong makat-unan nga gireport ni Timoteo
ngadto ni Pablo nga ang mga Santos nagpabiling matinud-anon bisan pa kon
nakasinati og pagpanggukod.

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica 3:11–13, nga mangita sa gilauman ni Pablo nga
buhaton sa Ginoo alang sa mga Santos sa pag-andam kanila alang sa Ikaduhang
Pag-anhi. Ikonsiderar ang pagmarka o pagsulat diha sa imong mga kasulatan sa
unsay imong makit-an.

Diha sa 1 Mga Taga-Tesalonica 4:1–12 atong makat-unan nga giawhag ni Pablo ang
mga Santos nga mahimong balaan, o mahimong limpyo ug putli, pinaagi sa
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pagkamasulundon ngadto sa mga sugo sa Dios, nga gitudlo kanila ni Pablo ug
sa uban.

Ang mga Santos nga taga-Tesalonica
nasayop sa pagsabut sa ubang mga
aspeto sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo. Nabalaka sila nga ang mga
miyembro sa Simbahan didto sa
Tesalonica nga namatay nga dili
makasinati sa mga panalangin sa
Ikaduhang Pag-anhi.

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica
4:13–14, 16, nga mangita sa gitudlo ni
Pablo bahin sa matinud-anong mga
Santos nga namatay sa wala pa ang
Ikaduhang Pag-anhi.

Gikan niini nga mga bersikulo atong
makat-unan ang mosunod nga
kamatuoran: Ang matinud-anong
mga Santos nga namatay sa wala pa
ang Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo pagabanhawon inig-anhi Niya pag-usab.

Ang mga pulong nga “sila nga mga nangamatay pagadad-on ra unya sa Dios
pinaagi kang Jesus uban kaniya” diha sa 1 Mga Taga-Tesalonica 4:14 nagpasabut
nga ang matinud-anong mga Santos nga mabanhaw atol sa Ikaduhang Pag-anhi
pagasakgawon sa pagsugat sa Manluluwas ug manaug uban Kaniya diha sa himaya
(tan-awa sa D&P 88:97–98).

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica 4:15, 17, nga mangita sa gitudlo ni Pablo bahin
sa matinud-anong mga Santos nga buhi inig-anhi pag-usab ni Kristo. Basaha usab
ang Hubad ni Joseph Smith sa 1 Mga Taga-Tesalonica 4:15, (diha sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org).

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan ang mosunod nga kamatuoran:
Ang matinud-anong mga Santos nga buhi atol sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo pagasakgawon sa pagsugat Kaniya inig-anhi Niya.

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica 4:18, nga mangita sa gilauman ni Pablo nga
buhaton sa mga Santos human masayud niining mga kamatuoran bahin sa
Ikaduhang Pag-anhi.

2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Unsa man ang kahupayan nga imong nakit-an niining mga

doktrina bahin sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo?

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica 5:1–3, nga mangita sa duha ka mga analohiya
nga gigamit ni Pablo sa paghulagway sa tayming sa Ikaduhang Pag-anhi.

Sa imong hunahuna unsa may matudlo kanato sa analohiya ni Pablo sa usa ka
kawatan sa kagabhion bahin sa Ikaduhang Pag-anhi?
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Si Elder Bruce R. McConkie mipasabut: “[Ang Ginoo] moabut sama sa usa ka
kawatan sa kagabhion, wala damha ug walay pasidaan, ngadto sa kalibutan,
ngadto niadtong anaa sa espirituhanong kangitngit, ngadto niadtong wala
malamdagi sa gahum sa Espiritu” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54;
tan-awa usab sa Mateo 24:42–43).

Gitudlo usab ni Elder McConkie ang mosunod kalabut sa analohiya sa usa ka
babaye nga nagbati: “Wala siya masayud sa oras o minuto sa pag-abut sa bata, apan nasayud
siya sa gibana-bana nga oras” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54).

Base niini nga analohiya, mahimo usab natong ikonsiderar kon sa unsang paagi
nga ang mga pagsulay sa wala pa ang Ikaduhang Pag-anhi susama sa kasakit sa
pagbati. Apan ingon nga ang pag-abut sa bata nindot, mao usab ang Ikaduhang
Pag-anhi nga mahimong nindot ngadto sa mga matarung.

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica 5:4–6, nga mangita kon nganong ang
matinud-anong mga Santos dili masurprisa sa Ikaduhang Pag-anhi. Mahimo
nimong markahan o sulatan ang imong makit-an.

Ang mga pulong nga “mga anak sa kahayag” diha sa bersikulo 5 nagpasabut sa
matinud-anong mga miyembro sa Simbahan nga “isalikway ang mga buhat sa
kangitngit” (Mga Taga-Roma 13:12) ug makabaton sa pagpakig-uban sa Espiritu
Santo ug, sa ingon, maandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi (tan-awa sa D&P
106:4–5).

Atong makat-unan ang mosunod nga baruganan gikan sa 1 Mga Taga-Tesalonica
5:4–6: Kon kita matinud-anon ug magbantay sa mga timailhan sa wala pa ang
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo, nan maandam kita inig-anhi Niya
pag-usab.

Gitudlo ni Presidente Joseph Fielding Smith nga ang mga paagi aron makaandam
kita alang sa Ikaduhang Pag-anhi mao ang “pagpatalinghug sa mga pulong ni
Kristo, sa iyang mga apostoles ug magbantay” (Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:53).

Ribyuha ang imong mga tubag sa eksamin nga tinuod–sayop diha sa sinugdanan
niini nga leksyon. Base sa mga kamatuoran nga imong nakat-unan, duna ka bay
usbon sa imong mga tubag?

Diha sa 1 Mga Taga-Tesalonica 5:7–22 si Apostol Pablo mitambag sa mga Santos
kon unsaon sa pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica 5:12–22, nga mangita sa gitambag ni Pablo nga
buhaton sa mga Santos aron maandam ang ilang kaugalingon ug ang uban sa
pagsugat sa Manluluwas atol sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:
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a. Unsa ang usa ka tambag gikan sa 1 Mga Taga-Tesalonica 5:14–22 nga dali
nimong nabantayan?

b. Sa unsang paagi nga ang pagsunod niini nga tambag makatabang nimo ug
sa uban aron maandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi?

Basaha ang 1 Mga Taga-Tesalonica 5:23–24, nga mangita sa gisulti ni Pablo nga
buhaton sa Dios alang sa Iyang matinud-anong mga Santos samtang nangandam
sila alang sa Ikaduhang Pag-anhi.

Base sa unsay imong nakat-unan karon, tinoa kon unsay imong buhaton aron mas
makaandam sa imong kaugalingon alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.
Isulat ang imong mga tumong ug mga plano diha sa usa ka piraso nga papel, ug
ibutang ang papel sa dapit kon asa makatabang kini sa pagpahinumdom nimo
niadtong mga tumong ug mga plano.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Mga Taga-Tesalonica ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

Mga tubag sa eksamin nga tinuod–sayop: (1) Sayop, (2) Tinuod, (3) Sayop.
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Pasiuna sa 2 Mga
Taga-Tesalonica
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Sa iyang Ikaduhang Epistola ngadto sa mga taga-Tesalonica, misulat si Pablo og
mga pulong sa pag-awhag ug klaripikasyon ngadto sa mga miyembro nga nasayop
pagsabut sa piho nga mga aspeto sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo. Ang
pagtuon sa iyang mga pagtulun-an makatabang kanimo nga masabtan ang
kahimtang sa apostasiya nga nahitabo ug unsaon nga tukmang makaandam alang
sa pagbalik sa Ginoo.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Apostol Pablo mao ang misulat sa 2 Mga Taga-Tesalonica (tan-awa sa 2 Mga
Taga-Tesalonica 1:1; tan-awa usab sa 2 Mga Taga-Tesalonica 2:5; 3:17). Ang
sinugdanan sa sulat naglangkob usab og pangumusta gikan kang Silas ug Timoteo
(2 Mga Taga-Tesalonica 1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
“Gisulat ni Pablo ang mga epistola ngadto sa mga taga-Tesalonica gikan sa Corinto
atol sa iyang ikaduhang misyonaryo nga biyahe,” mga A.D. 50–51 (Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Mga Epistola ni Pablo,” scriptures.lds.org).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Gisulat ni Pablo ang 2 Mga Taga-Tesalonica ngadto sa mga miyembro sa Simbahan
sa Tesalonica. Ang mga tema sa 1 Mga Taga-Tesalonica ug 2 Mga Taga-Tesalonica
susama ra, nga nagpasabut nga iyang gisulat ang 2 Mga Taga-Tesalonica aron sa
pagklaro ug dugangan pa ang impormasyon sa unang sulat. Makita nga ang mga
taga-Tesalonica nakadawat og tinumo-tumo nga sulat nga nangangkon nga gikan
kang Pablo, nga maoy hinungdan nga ang pipila mituo nga ang Ikaduhang
Pag-anhi nahitabo na (tan-awa sa 2 Mga Taga-Tesalonica 2:2).

“Sa mubo nga panahon tali sa duha ka mga sulat ang Simbahan nag-antus sa
pagpanggukod [tan-awa sa 2 Mga Taga-Tesalonica 1:4]; ang posibilidad sa
dinaliang pagbalik sa Ginoo nakaingon sa dili maayong pagbati sa kahinam
[tan-awa sa 2 Mga Taga-Tesalonica 2:2]” (Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).
Gisulat ni Pablo ang 2 Mga Taga-Tesalonica aron mapalig-on ang pagtuo niining
mga miyembro ug sa pagkorihir sa sayop nga pagsabut sa doktrina.

Unsa ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Ang Ikaduhang Sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonica naghatag og
importanting mga detalye mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo. Ang
pipila ka mga ehemplo naglakip sa mga ideya nga ang Ginoo mobalik diha sa
“nagdilaab nga kalayo” ug nga ang dautan “mahiaguman ra nila ang silot sa
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pagkalaglag nga walay katapusan ug ang pagkahininginlan gikan sa atubangan sa
Ginoo” (2 Mga Taga-Tesalonica 1:8–9).

Niini nga sulat atong mabasa nga si Pablo nanagna mahitungod sa Dakong
Apostasiya, nagtudlo nga mahiaguman sa Simbahan ang “pagpahilayo” gikan sa
ebanghelyo sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo (tan-awa sa 2 Mga
Taga-Tesalonica 2:2–12). Ang mga pagtulun-an ni Pablo mahitungod sa Apostasiya
makapahinumdom sa modernong mga miyembro sa Simbahan nganong ang
Pagpahiuli sa ebanghelyo sa ulahing mga adlaw gikinahanglan.

Outline
2 Mga Taga-Tesalonica 1. Gipangumusta ug gidayeg ni Pablo ang mga Santos nga
taga-Tesalonica. Nagtudlo siya nga ang dili diosnon makasinati sa panimalus sa
Ginoo atol sa Ikaduhang Pag-anhi.

2 Mga Taga-Tesalonica 2. Gikorihian ni Pablo ang sayop nga ideya nga ang
Ikaduhang Pag-anhi nahitabo na ug nanagna nga usa ka apostasiya ang mahitabo
sa dili pa ang pagbalik sa Ginoo. Iyang giawhag ang mga Santos nga
taga-Tesalonica nga magpabiling matinud-anon.

2 Mga Taga-Tesalonica 3. Gitambagan ni Pablo ang mga miyembro sa Simbahan
nga motrabaho aron masustiniran ang ilang temporal nga mga panginahanglan ug
dili maluya sa pagbuhat og maayo.

2 MGA TAGA-TESALONICA
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UNIT 26: DAY 3

2 Mga Taga-Tesalonica
Pasiuna
Sa wala madugay human masulat ang iyang unang epistola ngadto sa mga Santos
nga taga-Tesalonica, misulat nila si Apostol Pablo og ikaduhang epistola, diin iyang
gipasabut ang dugang nga mga kamatuoran bahin sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo. Gitudlo niya nga ang Manluluwas dili moanhi pag-usab hangtud
mahitabo ang usa ka apostasiya. Nagsangyaw dayon si Pablo batok sa
pagkatapulan ug gitambagan ang mga Santos nga “ayaw pagkataka [pagkaluya] sa
pagbuhat og maayo” (2 Mga Taga-Tesalonica 3:13).

2 Mga Taga-Tesalonica 1–2
Giawhag ni Pablo ang mga Santos pinaagi sa pagpanagna bahin sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon:
“Uban sa pagdayeg ug pag-awhag alang sa tanan kinsa kinahanglan nga
magpabiling lig-on niining ulahing mga adlaw, ako moingon sa tanan ug ilabi na
sa kabatan-onan sa Simbahan nga kon wala pa kamo tawaga, moabut ang
adlaw nga kamo pagatawgon sa pagpanalipod sa inyong tinuohan o tingali bisan
sa paglahutay sa personal nga mga pang-abuso tungod kay kamo mga miyembro

sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang maong higayon
magkinahanglan og kaisug ug maayong pamatasan sa inyong bahin” (“Ang Bili—ug mga
Panalangin—sa Pagkadisipulo,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 6).

1. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat bahin sa usa ka
kasinatian sa dihang kinahanglan nimong panalipdan ang imong

pagtuo o molahutay sa pagsupak tungod sa pagkamiyembro nimo sa
Simbahan. Iapil kon unsay imong reaksyon sa sitwasyon. Kon wala ka
makasulay nga kinahanglan kang manalipod sa imong pagtuo o makasinati og
pagsupak tungod sa pagkamiyembro nimo sa Simbahan, pagsulat bahin kon
unsa kaha sa imong hunahuna ang imong reaksyon kon mag-atubang ka
niining matang sa sitwasyon.

Si Apostol Pablo misulat og ikaduhang sulat ngadto sa mga Santos nga
taga-Tesalonica ug naghisgot og pipila ka mga hilisgutan, lakip na ang
pagpanggukod nga giatubang sa mga Santos. Samtang magtuon ka sa 2 Mga
Taga-Tesalonica 1, pangitaa ang baruganan nga makatabang nga malahutay nimo
ang pagsupak ug kalisdanan nga mahimo nimong sagubangon isip usa ka
miyembro sa Simbahan.

Basaha ang 2 Mga Taga-Tesalonica 1:3–5, nga mangita kon nganong gidayeg ni
Pablo ang mga Santos nga taga-Tesalonica.

Ikonsiderar ang pagmarka o pagsulat diha sa bersikulo 5 sa ganti nga madawat sa
mga Santos tungod sa paglahutay sa pagpanggukod ug kalisdanan uban sa
“pagkamainantuson ug pagtuo” (2 Mga Taga-Tesalonica 1:4).
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Gikan sa 2 Mga Taga-Tesalonica 1:3–5 atong makat-unan nga kon matinud-anon
kitang molahutay sa pagsupak ug kalisdanan uban sa pagkamainantuson ug
pagtuo, maisip kitang takus sa gingharian sa Dios.

Hunahunaa kon unsay gipasabut sa mainantusong molahutay sa mga pagsulay.
Nganong magkinahanglan man kita og pagtuo aron mainantusong molahutay sa
pagsupak o kalisdanan?

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang
Kapangulohan, nga magmarka sa unsay gipasabut sa mainantusong molahutay
sa mga pagsulay: “Ang pailub dili ang pagkawalay pagtagad, ni kini kapakyas sa
pagbuhat tungod sa atong mga kahadlok. Ang pailub nagkahulugan nga
aktibong maghulat ug maglahutay. Nagkahulugan kini nga magpabilin uban sa
usa ka butang ug sa pagbuhat sa tanan kutob sa atong mahimo—motrabaho,

molaum, ug mogamit sa hugot nga pagtuo; paglahutay sa kalisud uban sa determinasyon, bisan
kon ang mga tinguha sa atong mga kasingkasing nalangan. Ang pailub dili lamang ang
paglahutay; kondili paglahutay og maayo!” (“Ipadayon ang Pagpailub,” Ensign o Liahona, Mayo
2010, 57).

2. Hunahunaa ang usa ka tawo nga imong nailhan o nabasahan diha
sa mga kasulatan nga matinud-anon ug mainantusong milahutay

sa pagpanggukod ug kalisdanan. Diha sa imong scripture study journal,
pagsulat bahin kon nganong ang ehemplo niining tawhana makahuluganon
man nganha nimo.

Hunahunaa ang bahin sa pagpanggukod ug kalisdanan nga mahimong
kasamtangan nimong nasinati, ug desisyuni kon unsaon nimo sa paglahutay
niining mga hagit uban sa pagkamainantuson ug hugot nga pagtuo. Ikonsiderar
ang pag-ampo alang sa panabang.

Nanagna si Pablo bahin sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo. Basaha ang 2 Mga
Taga-Tesalonica 1:6–10, nga mangita sa mga pulong nga gigamit ni Pablo sa
paghulagway sa Ikaduhang Pag-anhi. Samtang magbasa ka, hibaloi kon sa unsang
paagi nga ang kasinatian sa mga matarung mahimong lahi sa kasinatian sa mga
dautan inig-anhi sa Ginoo.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niining mga bersikulo mao nga
atol sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo, ang mga matarung makapahulay ug
ang mga dautan pagalaglagon.

Sa imong hunahuna sa unsang butanga nga ang mga matarung makapahulay?

Sa unsang paagi nga kining doktrina makapahupay niadtong kasamtangan nga
naglahutay og mga kalisdanan tungod sa ilang pasalig ngadto ni Jesukristo?

Nakahunahuna ka ba kon kanus-a ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo? Ang
2 Mga Taga-Tesalonica 2:2 nagsugyot nga ang mga Santos didto sa Tesalonica
mahimong naghunahuna nga ang Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo hapit na
mahitabo o nahitabo na. Nabalaka si Pablo nga nalipat sila.

Basaha ang 2 Mga Taga-Tesalonica 2:1–3, nga mangita sa gisulti ni Pablo nga
mahitabo sa Ikaduhang Pag-anhi. Diha sa bersikulo 3 ang mga pulong nga
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“kadtong adlawa” nagpasabut sa Ikaduhang Pag-anhi ug ang pulong nga
“pagsupil” nagpasabut og apostasiya, o pagbiya gikan sa kamatuoran.
(Hinumdumi nga ang 2 Mga Taga-Tesalonica 2:1–3 usa ka scripture mastery
passage. Mahimo nimo kining markahan sa usa ka talagsaong paagi aron
matabangan ka nga matultulan nimo kini sa umaabut.)

Gikan sa 2 Mga Taga-Tesalonica 2:1–3 atong makat-unan nga sa dili pa ang
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo, usa ka apostasiya ang mahitabo.

Niining mga bersikulo gisugyot ni Pablo nga ang mga miyembro sa Simbahan sa
iyang panahon kinahanglang mas mabalaka bahin sa apostasiya nga nagsugod na
diha kanila kay sa kanus-a mahitabo ang Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo. Ang
mosunod nga pagpasabut makatabang nga masabtan nimo ang Dakong
Apostasiya, nga nahitabo sa wala madugay human sa kamatayon ni Pablo ug sa
ubang mga Apostoles. Nasayud si Pablo nga kining pagsupil mahitabo sa dili pa
ang Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo.

“Human sa kamatayon ni Jesukristo, ang dautang mga tawo migukod sa mga Apostoles ug sa
mga miyembro sa Simbahan ug mipatay sa kadaghanan kanila. Uban sa pagkamatay sa mga
Apostoles, ang mga yawe sa priesthood ug ang katungod sa pagpangulo sa priesthood gikuha
gikan sa yuta. Ang mga Apostoles mibantay sa mga doktrina sa ebanghelyo nga magpabiling
lunsay ug mipatunhay og kahusay ug naghimog sumbanan sa katakus alang sa mga miyembro
sa Simbahan. Nga wala ang mga Apostoles, sa ngadto-ngadto ang mga doktrina nangatuis, ug
walay pagtugot nga mga pag-usab gihimo diha sa organisasyon sa Simbahan ug sa mga
ordinansa sa priesthood, sama sa bunyag ug pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo.

“Nga walay pagpadayag ug katungod sa priesthood, ang mga tawo nagsalig nalang sa
tawhanong kaalam sa paghubad sa mga kasulatan ug sa mga baruganan ug mga ordinansa sa
ebanghelyo ni Jesukristo. Sayop nga mga hunahuna gitudlo ingon nga tinuod. Kadaghanan sa
kasayuran sa tinuod nga pagkatawo ug kinaiya sa Dios Amahan, sa Iyang Anak nga si Jesukristo,
ug sa Espiritu Santo nangawala. Ang mga doktrina sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo,
paghinulsol, bunyag, ug sa gasa sa Espiritu Santo nanga-usab o gipangkalimtan. Ang katungod
sa priesthood nga gihatag ngadto sa mga Apostoles ni Kristo nawala na sa yuta. Kini nga
apostasiya sa ngadto-ngadto miresulta sa pagtumaw sa daghang mga simbahan” (Isangyaw ang
Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa Misyonaryo nga Pangalagad [2004], 40–41).

Maghunahuna sa imong nakat-unan bahin sa Apostasiya, pamalandungi nganong
gikinahanglang ipahiuli ang ebanghelyo ni Jesukristo ug ang Iyang Simbahan sa
dili pa moanhi ang Ginoo.

Ang “tawo sa kalapasan” nga gihisgutan diha sa 2 Mga Taga-Tesalonica 2:3
nagpasabut ni Satanas. Ang Pagpahiuli sa ebanghelyo, lakip na ang pag-abut sa
Basahon ni Mormon, mipakita sa mga pagpanglingla ni Satanas ug sa iyang mga
sumusunod.

Atong mabasa diha sa 2 Mga Taga-Tesalonica 2:4–17 nga nanagna si Pablo nga
tugutan sa Ginoo si Satanas nga molingla sa mga lumulupyo sa yuta hangtud sa
Ikaduhang Pag-anhi (tan-awa sa Joseph Smith Translation, 2 Mga Taga-Tesalonica
2:7–9 [diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org]). Giawhag ni
Pablo ang mga Santos nga “magbarug nga malig-on” diha sa mga kamatuoran nga
gitudlo kanila (2 Mga Taga-Tesalonica 2:15).
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Scripture Mastery—2 Mga Taga-Tesalonica 2:1–3
3. Gamit ang mga tabang sa pagtuon sa kasulatan, pangita og laing

kasulatan nga nagtudlo bahin sa Apostasiya. Mahimo nimong
isulat kini nga reference diha sa imong mga kasulatan tupad sa 2 Mga
Taga-Tesalonica 2:1–3. Diha sa imong scripture study journal, isulat kon unsaon
nimo paggamit kining mga bersikulo sa pagpasabut sa sukaranang mga
doktrina bahin sa Apostasiya ug sa Pagpahiuli ngadto sa usa ka tawo nga dili
miyembro sa Simbahan.

2 Mga Taga-Tesalonica 3
Gipasidan-an ni Pablo kadtong dili mosunod sa tambag sa Ginoo, ug nagsangyaw
siya bahin sa pagpaningkamot sa kaugalingon
Atol sa pagsulat ni Pablo sa iyang ikaduhang epistola ngadto sa mga
taga-Tesalonica, ang ubang mga miyembro sa Simbahan walay mga buhat o
tapulan, ug wala maninguha nga mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon.
Nagpaabut sila nga masangkapan pinaagi sa paghago sa uban.

Unsa unta nga mga problema ang miresulta gikan niini nga sitwasyon?

Sumala sa 2 Mga Taga-Tesalonica 3:1–9, gidayeg ni Pablo ang mga Santos nga
taga-Tesalonica nga nagmatinud-anon ug gipasidan-an sila bahin sa pakig-uban
niadtong may “pagkabagdoy” (bersikulo 6). Usa ka kahulugan sa pulong nga
pagkabagdoy mao ang kawalay disiplina, ug diha sa kinatibuk-ang kahulugan sa
2 Mga Taga-Tesalonica 3 nagpasabut kini og pagkatapulan. Ang mga miyembro sa
Simbahan nga may pagkabagdoy mao kadtong makahimo sa pagtrabaho aron sa
pagsuporta sa ilang kaugalingon apan wala mobuhat sa ingon. Gipasabut ni Pablo
nga siya ug ang iyang mga kauban mipakita og ehemplo sa pagpaningkamot sa
kaugalingon pinaagi sa pagtrabaho aron sa pagsuporta sa ilang kaugalingon.

Basaha ang 2 Mga Taga-Tesalonica 3:10–13, nga mangita sa gimando ni Pablo nga
buhaton sa mga Santos kalabut niadtong mibalibad nga motrabaho.

Gitambagan usab ni Pablo ang mga Santos sa “dili pagkataka sa pagbuhat og
maayo” (2 Mga Taga-Tesalonica 3:13). Gimanduan niya sila nga palambuon ang
ilang kaugalingon sa tanang butang ug sa pagtabang sa uban (tan-awa usab sa
D&P 64:33).

Gikan sa instruksyon ni Pablo atong makat-unan nga gimanduan kita nga
mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon ug motabang sa uban.

Basaha ang mosunod nga pamahayag, nga mangita kon unsay buot ipasabut sa
pagkamapaningkamuton sa kaugalingon:

“Usa sa mga panalangin sa trabaho mao ang pagpalambo sa pagpaningkamot sa kaugalingon.
Kon kamo mapaningkamuton sa kaugalingon, gamiton ninyo ang mga panalangin ug mga
abilidad nga gihatag sa Dios kaninyo aron sa pag-atiman sa inyong kaugalingon ug sa inyong
pamilya ug sa pagpangita og mga solusyon sa inyong kaugalingong mga problema. Ang
pagpaningkamot sa kaugalingon wala magpasabut nga kamo kinahanglang makahimo sa
tanang mga butang nga kamo ra. Aron mahimong tinuoray nga mapaningkamuton sa
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kaugalingon, kinahanglan kamong makat-on kon unsaon sa pakig-uban og trabaho sa lain ug
moduol sa Ginoo alang sa Iyang tabang ug kalig-on.

“Hinumdumi nga ang Dios adunay mahinungdanong buhat nga ipahimo kaninyo. Siya
mopanalangin kaninyo sa inyong mga paningkamot sa pagtuman niana nga buhat” (Alang sa
Kalig-on sa mga Kabatan-onan [booklet, 2011], 41).

Paghunahuna og usa ka butang nga imong mabuhat aron mahimong
mapaningkamuton sa kaugalingon karon ug sa umaabut. Paghimo og tumong, ug
tinguhaa ang tabang sa Ginoo sa pagkab-ot niini nga tumong.

Sama sa narekord diha sa 2 Mga Taga-Tesalonica 3:14–18, gitapos ni Pablo ang
iyang epistola pinaagi sa pag-awhag sa mga Santos sa pagtabang niadtong mga
tapulan nga mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon pinaagi sa “dili
pagpakigharong” kanila, o pagpalayo gikan kanila (bersikulo 14). Giawhag niya
ang mga Santos, hinoon, sa dili pagtagad sa mga tapulan isip mga kaaway apan
mga kaigsoonan diha sa ebanghelyo.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 2 Mga Taga-Tesalonica ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa 1 Timoteo
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Sa 1 Timoteo atong mabasa nga si Apostol Pablo mitambag kang Timoteo, usa ka
lider sa Simbahan didto sa Efeso, aron sa pagsiguro nga ang tukma nga doktrina
gitudlo ug dili motugot sa popular nga mga sayop nga makabalda sa mga
pagtulun-an sa ebanghelyo. Gitudloan niya si Timoteo kalabut sa mga
katungdanan sa bishop [obispo] ug deacon [deakono] ug gihisgutan ang mga
kwalipikasyon alang niadtong miserbisyo niini nga mga posisyon. Gipahayag usab
ni Pablo ang iyang dakong pasalamat alang sa kalooy nga iyang nadawat gikan ni
Jesukristo sa dihang nakabig siya. Ang pagtuon sa 1 Timoteo makatabang sa
pagpalambo sa pagkasayud sa kaimportante sa pagtudlo og tukma nga doktrina
diha sa Simbahan. Mapalambo usab nimo ang imong pasalamat alang sa kalooy sa
Manluluwas ug alang sa kaimportante sa tahas sa mga bishop ug sa ubang mga
lider sa Simbahan.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Pablo mao ang misulat sa 1 Timoteo (tan-awa sa 1 Timoteo 1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Ang Unang Epistola o Sulat ni Pablo ngadto kang Timoteo mahimong gisulat sa
tunga-tunga sa A.D. 64 ug 65, posible samtang didto si Pablo sa Macedonia
(tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mga Epistola ni Pablo,”
scriptures.lds.org; 1 Timoteo 1:3). Sa wala pa mosulat niini nga epistola, gibuhian
na si Pablo gikan sa duha ka tuig niya nga pagkabilanggo (gitanggong sulod ra sa
balay [house arrest]) didto sa Roma ug posible nga pirme nga nagbiyahe, nagbisita
sa mga rehiyon diin miestablisar siya og mga branch sa Simbahan (tan-awa sa Bible
Dictionary, “Pauline Epistles”).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Si Pablo misulat niini nga epistola ngadto kang Timoteo, kinsa nagserbisyo uban ni
Pablo atol sa iyang ikaduhang misyonaryo nga biyahe (tan-awa sa Mga Buhat
16:1–3). Human sa ilang misyon, padayon si Timoteo nga nagmatinud-anon nga
misyonaryo ug lider sa Simbahan (tan-awa sa Mga Buhat 19:22; Mga Taga-Filipos
2:19) ug usa sa labing sinaligan nga kauban ni Pablo (tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 4:17). Gitawag ni Pablo si Timoteo isip iyang “tinuod nga anak sa
pagtuo” (1 Timoteo 1:2). Ang amahan ni Timoteo usa ka Gresyanhon nga Hentil,
apan siya dunay matarung nga Judeo nga inahan ug apohang babaye nga mitudlo
kaniya ug mitabang kaniya nga makakat-on sa mga kasulatan (tan-awa sa Mga
Buhat 16:1; 2 Timoteo 1:5; 3:15).

Sa panahon nga kining epistola gisulat, si Timoteo nagserbisyo isip usa ka lider sa
Simbahan didto sa Efeso (tan-awa sa 1 Timoteo 1:3). Gipasabut ni Pablo nga pipila
ka mga miyembro nagduha-duha sa mga abilidad sa pagpangulo ni Timoteo
tungod kay batan-on pa siya (tan-awa sa 1 Timoteo 4:12). Nagtinguha si Pablo nga
bisitahan si Timoteo sa personal, apan dili siya sigurado kon makahimo ba siya sa
ingon (tan-awa sa 1 Timoteo 3:14; 4:13). Gisulat ni Pablo ang iyang epistola ngadto
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kang Timoteo aron matabangan ang batan-ong lider sa Simbahan nga mas
masabtan ang iyang mga katungdanan.

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Ang mga sulat si Pablo nga nailhan nga 1 Timoteo, 2 Timoteo, ug Tito kasagaran
gitawag og pastoral nga mga epistola tungod kay naglangkob kini sa mga tambag
ni Pablo ngadto sa mga pastor, o mga lider sa Simbahan (tan-awa sa Bible
Dictionary, “Pauline Epistles”). Ang pastor naggikan sa Latin nga pulong alang sa
“magbalantay sa karnero.”

Misugyot si Pablo og mga sumbanan aron matabangan si Timoteo sa pagtino sa
takus nga mga kandidato nga moserbisyo isip mga bishop o mga deacon (tan-awa
sa 1 Timoteo 3). Ang iyang mga sumbanan nakatabang sa paghatag og gibug-aton
sa responsibilidad sa mga lider sa Simbahan nga makahatag sa temporal ug
espiritwal nga mga panginahanglan sa mga miyembro (tan-awa sa 1 Timoteo 5).
Nagtudlo usab si Pablo kalabut sa komon nga sayop nga ideya sa asceticism—ang
pagtuo nga ang labaw nga pagka-espirituhanon mahimong makab-ot pinaagi sa
higpit nga paghikaw sa kaugalingon sa mga butang nga kinahanglanon o
makapalipay og adunay kalabutan sa kinabuhi dinhi. Pananglitan, gipasidan-an
niya nga pipila ka miyembro sa Simbahan ang mag-apostasiya ug mopasiugda sa
pagtuo nga ang kaminyoon kinahanglang idili (tan-awa sa 1 Timoteo 4:1–3). Aron
maalkontra kini ug ang ubang mga impluwensya nga makadaut ug gikan sa
nag-apostasiya, gihatagan ni Pablo og mga instruksyon si Timoteo nga itudlo ang
tukma nga doktrina (tan-awa sa 1 Timoteo 1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16).

Outline
1 Timoteo 1. Si Pablo mipasidaan batok sa sayop nga mga pagtulun-an. Nagmaya
siya diha ni Ginoong Jesukristo, kinsa mipadangat og dakong kalooy aron maluwas
siya. Gitawag ni Pablo ang iyang kaugalingon isip ang “labaw” (1 Timoteo 1:15), o
kinagrabihan, sa mga makasasala, nagpasabut sa iyang pagpanggukod sa mga
Kristiyano sa wala pa ang iyang pagkakabig. Gipasaligan pag-usab ni Pablo ang
uban nga ang kalooy ni Kristo motabang usab kanila.

1 Timoteo 2–3. Nagtudlo si Pablo kalabut sa panginahanglan sa pag-ampo ug
tukma nga pagsimba. Nagtudlo siya nga si Jesukristo mao ang tubos alang sa tanan
ug mao ang atong Tigpataliwala ngadto sa Amahan. Iyang gitudloan ang mga
kalalakin-an ug mga kababayen-an kon unsaon nila pagdala ang ilang kaugalingon
atol sa pagsimba. Iyang gitakda ang mga kwalipikasyon alang sa mga bishop ug
mga deacon. Iyang gipasabut nga ang misteryo sa pagka-diosnon mao ang
pakig-angay [condescension] ni Jesukristo, ang Iyang hingpit nga kinabuhi dinhi sa
yuta, ug ang Iyang Pagkayab ngadto sa himaya.

1 Timoteo 4. Gipasidan-an ni Pablo si Timoteo nga ang ubang mga tawo malingla
pinaagi sa sayop nga mga pagtulun-an kalabut sa kaminyoon ug sa mga naandang
buhaton kalabut sa pagkaon. Namulong siya kalabut sa kaimportante sa
kaminyoon ug sa pagdawat sa mga gilalang sa Dios uban ang kamapasalamaton.
Gitudloan ni Pablo si Timoteo kon unsaon pagsulbad ang sayop nga mga
pagtulun-an sa iyang panahon ug niadtong moabut sa dili madugay.

1 T IMOTEO
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1 Timoteo 5–6. Gihatagan ni Pablo si Timoteo og mga sumbanan aron
matabangan siya sa pagpangalagad sa mga panginahanglan sa mga tigulang, mga
batan-on, mga biyuda, tigulang nga mga kalalakin-an, ug mga ulipon. Gihulagway
niya ang mini nga mga magtutudlo. Mipasidaan siya nga “ang pagkamahigugmaon
og salapi mao ang gamut sa tanang pagkadautan” (1 Timoteo 6:10) ug mitudlo
kang Timoteo kalabut kon sa unsang paagi nga ang mga Santos makaangkon og
kinabuhing dayon.

1 T IMOTEO
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UNIT 26: DAY 4

1 Timoteo
Pasiuna
Si Apostol Pablo misulat ngadto ni Timoteo, usa ka lider sa priesthood didto sa
Efeso, ug mitambag kaniya nga siguroon nga natudlo ang tinuod nga doktrina.
Gihatag niya ang mga kwalipikasyon alang sa mga bishop ug mga deacon ug
mitambag ni Timoteo nga mahimong ehemplo sa mga magtutuo. Gitambagan ni
Pablo ang mga Santos nga atimanon ang mga kabus ug mga biyuda. Gitapos niya
ang iyang epistola pinaagi sa pagtudlo nga “ang pagkamahigugmaon og salapi
mao ang gamut sa tanang pagkadautan” (1 Timoteo 6:10).

1 Timoteo 1–3
Gimanduan ni Pablo si Timoteo kalabut sa iyang mga responsibilidad sa pagbantay
sa Simbahan

Basaha ang mosunod nga istorya nga gihatag ni Presidente Thomas S. Monson:
“Ako nakahinumdom og usa ka kasinatian daghang katuigan nang milabay sa
dihang nag-alagad pa ako isip usa ka bishop. Atol sa pangbukas nga buluhaton
sa among miting sa priesthood usa ka Domingo sa buntag, kami nangandam sa
pag-orden sa usa ka batan-ong lalaki ngadto sa katungdanan sa priest. Ang
mibisita sa among ward nianang adlawa mao ang usa ka high councilor kinsa

nag-alagad usab isip temple worker. Samtang akong giandam ang batan-ong lalaki sa
paglingkod atubangan sa kongregasyon aron kami makapadayon sa ordinasyon, ang high
councilor mipakgang kanako ug miingon, ‘Bishop, kadtong mga i-orden kanunay gayud nakong
ipaatubang sa templo.’ Iyang giliso ang lingkuranan aron ang direksyon sa batan-ong lalaki
mag-atubang sa templo. Dayon akong nahibaloan ang wala gitugot nga praktis” (“Pangbukas
nga Pakigpulong” [tibuok kalibutan nga miting sa pagbansay sa pagpangulo, Nob. 2010],
lds.org/broadcasts).

Isip bishop, si Presidente Monson, imbis nga ang high councilor, mao ang
awtorisado nga modumala sa buhat sa Ginoo diha sa iyang ward. Sa imong
hunahuna unsa ang kinahanglang buhaton sa usa ka bishop sa ingon nga
sitwasyon? (Ang sumpay sa istorya ni Presidente Monson makita sa ulahing bahin
niini nga leksyon.)

Misulat si Apostol Pablo og epistola ngadto ni Timoteo, usa ka batan-ong lider sa
priesthood didto sa Efeso. Sa branch sa Simbahan nga iyang gidumala,
nag-atubang si Timoteo og mga hagit nga susama niadtong giatubang ni
Presidente Monson diha sa istorya nga imong nabasa.

Basaha ang 1 Timoteo 1:3–7, nga mangita kon unsa nga responsibilidad ang
gihatag ni Pablo kang Timoteo.

Ang mga pulong nga tinumo-tumo nga mga sugilanon (bersikulo 4) nagpasabut sa
sayop nga mga pagtulun-an; ang pagtagad sa “dili matapos nga kaasuyan sa kaagi
sa mga kagikan” (bersikulo 4) nagpasabut sa sayop nga tradisyon nga ang
kaluwasan moabut lamang niadtong pinili nga binhi ni Abraham, nga sa kasagaran
nailhan pinaagi sa ilang taas o walay katapusang kaagi sa mga kagikan; ug ang
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“walay kapuslanan nga mga pagtabi” (bersikulo 6) nagpasabut sa walay pulos nga
panaghisgutan.

Sumala sa 1 Timoteo 1:6–7, nganong importante man alang ni Timoteo nga
tumanon ang responsibilidad nga gihatag kaniya ni Pablo?

Gikan sa pagtulun-an ni Pablo atong makat-unan nga ang mga lider sa
priesthood dunay responsibilidad sa pagsiguro nga ang tinuod nga doktrina
ug husto nga mga buluhaton natudlo.

Basaha ang sumpay sa istorya ni Presidente Monson, nga mangita kon sa unsang
paagi niya gitubag ang gibuhat sa high councilor: “Akong nakita ang potensyal
niini nga praktis [ang pagpaatubang sa tawo ngadto sa templo] nga mahimong
mokuyanap kini. Bisan tuod og manghud lang kaayo sa high councilor, ako
nahibalo unsay kinahanglang buhaton. Akong gibalik og liso ang lingkuranan
aron mag-atubang na usab kini sa kongregasyon ug misulti ngadto kaniya, ‘Sa

among ward, kami mag-atubang sa kongregasyon’” (“Pangbukas nga Pakigpulong,” lds.org/
broadcasts).

1. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat bahin kon sa
unsang paagi nga ang mga miyembro sa Simbahan napanalanginan

sa mga lider sa priesthood nga nagtrabaho aron masiguro nga ang tinuod nga
doktrina ug husto nga mga buluhaton natudlo diha sa Simbahan.

Diha sa 1 Timoteo 1:8–11 atong mahibaloan nga gipasidan-an ni Pablo kadtong
nagtinguha nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan walay husto
nga panabut sa balaod. Basaha ang 1 Timoteo 1:12–16, nga mangita kon nganong
mipadayag og pasalamat si Pablo ngadto ni Jesukristo.

Sumala sa mga bersikulo 15–16, sa unsang paagi nga si Pablo nahimong
“panig-ingnan” alang sa tanan nga mituo ni Jesukristo?

Diha sa 1 Timoteo 1:17–2:15 gitambagan ni Pablo si Timoteo nga mohupot sa iyang
pagtuo, ug gitudlo niya nga si Jesukristo mao ang atong Tigpataliwala. Gitambagan
usab ni Pablo ang mga babaye nga magsinina og tarung. Diha sa 1 Timoteo 3 atong
mabasa ang mga pagtulun-an ni Pablo kalabut sa mga kwalipikasyon alang sa mga
bishop ug mga deacon. Hinumdumi nga kining mga deacon sa karaang Simbahan
dili mga 12 o 13 anyos nga mga batan-ong lalaki, kon asa komon kini karon.

1 Timoteo 4–5
Gihulagway ni Pablo ang mga kinaiya sa usa ka matinud-anong ministro ni
Jesukristo
Diha sa 1 Timoteo 4:1–11 atong mabasa ang panagna ni Apostol Pablo nga “sa
kaulahiang mga panahon” (bersikulo 1) ang ubang mga miyembro sa Simbahan
mobiya sa pagtuo ug mosunod sa sayop nga mga pagtulun-an ug mga buluhaton,
sama sa pagdili sa pagminyo. Giawhag ni Pablo si Timoteo nga amumahan ang
mga Santos uban sa tinuod nga doktrina.
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Basaha ang 1 Timoteo 4:12, nga mangita kon unsa ang gitambag ni Pablo kang
Timoteo nga siya mahimo. Ang pulong nga sinultihan diha sa bersikulo 12
nagpasabut sa pamatasan o kinaiya .

Sa imong hunahuna unsa man ang gipasabut sa mahimong “panig-ingnan sa mga
magtutuo”?

Sa unsang mga paagi nga gitambagan ni Pablo si Timoteo nga mahimong
panig-ingnan sa mga magtutuo?

2. Hunahunaa ang mga paagi nga gitambag ni Pablo kang Timoteo
nga mahimong panig-ingnan sa mga magtutuo (tan-awa sa

1 Timoteo 4:12). Pagpili og tulo niadtong mga paagi, ug diha sa imong scripture
study journal, isulat kon sa unsang paagi nga ang usa ka tawo mahimong
ehemplo sa mga magtutuo sa matag usa niadtong mga paagi.

Basaha ang 1 Timoteo 4:13–16, nga mangita sa dugang nga tambag nga gihatag ni
Pablo kang Timoteo nga makatabang niya nga mahimong ehemplo sa mga
magtutuo.

Sama sa narekord diha sa 1 Timoteo 5, gimanduan ni Pablo si Timoteo kon unsaon
sa mga Santos pag-atiman niadtong mga nanginahanglan, lakip na ang
mga biyuda.

1 Timoteo 6
Giawhag ni Pablo si Timoteo nga tabangan ang uban nga magtinguha og
mahangturong mga katigayunan
Sa imong hunahuna ang pagbaton ba
og daghang salapi moresulta sa dugang
nga kadautan o dugang nga kaayohan?
Ngano man? ____________________

Diha sa 1 Timoteo 6, atong mabasa ang
tambag ni Pablo kang Timoteo kalabut
sa salapi. Basaha ang 1 Timoteo 6:6–10,
nga mangita sa gitudlo ug gipasidaan ni
Pablo bahin sa katigayunan.

Sa imong hunahuna unsa man ang
gipasabut sa mga pulong nga “ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamut
sa tanang pagkadautan” (1 Timoteo 6:10).

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an ni Pablo mao
nga ang pagkamahigugmaon og salapi moresulta sa pagkadili matarung ug
apostasiya.

Importante nga masabtan nga ang pagkamahigugmaon og salapi kay sa salapi
mismo moresulta sa pagkadili matarung. Ikonsiderar kon sa unsang paagi nga ang
pasidaan ni Pablo mapatalinghugan sa tanang mga tawo—gikan sa mga kabus
ngadto sa mga adunahan.
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3. Diha sa imong scripture study journal, ipasabut kon sa unsang
paagi nga ang pagkamahigugmaon og salapi (kay sa salapi mismo)

moresulta sa pagkadili matarung.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Wala gayuy ingon nga nag-uban nga kadautan bahin sa salapi. Ang Maayong
Samarianhon migamit sa samang salapi aron moserbisyo sa iyang isigkatawo
nga gigamit ni Judas sa pagluib sa Manluluwas. Kini ‘ang pagkamahigugmaon
og salapi [nga mao] ang gamut sa tanang pagkadautan.’(1 Tim. 6:10; italics
gidugang.) Ang kritikal nga kalainan mao ang matang sa espiritwalidad nga
atong gipakita sa pagtan-aw, pagtimbang-timbang, ug pagdumala sa mga

butang niining kalibutan ug sa atong mga kasinatian dinhi.

“Kon tugutan nga mahimong butang nga simbahon o prayoridad, ang salapi makapahimo nato
nga hakog ug mapahitas-on, ‘manghambog sa kawang nga mga butang sa kalibutan.’ (Alma
5:37.) Sa laing bahin, kon gamiton aron matuman ang atong legal nga mga obligasyon ug sa
pagbayad sa atong mga ikapulo ug mga halad, ang salapi makapakita og kaligdong ug
makapalambo og pagkadili hakog. Ang espirituhanong linamdagan nga paggamit sa kabtangan
makatabang sa pag-andam kanato alang sa mas taas nga balaod sa celestial nga himaya”
(“Spirituality,” Ensign, Nob. 1985, 63).

Basaha ang 1 Timoteo 6:11–12, 17–19, nga mangita sa tambag nga gihatag ni Pablo
kang Timoteo ug niadtong kinsa mga adunahan.

Ikonsiderar kon sa unsang paagi nga ang tambag ni Pablo makatabang nato aron
makabaton sa husto nga kinaiya sa pagtinguha og mga katigayunan ug sa
paggamit sa salapi ug uban pang matang sa pisikal nga katigayunan.

Sumala sa 1 Timoteo 6:19, kon misalig ang mga Santos sa Dios ug buhong sa
maayong mga binuhatan, unsa may gisulti ni Pablo nga ilang “makuptan”?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa tambag ni Pablo mao nga kon
misalig kita sa buhi nga Dios ug buhong sa maayong mga binuhatan, nan
makuptan nato ang kinabuhing dayon.

4. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Kon ang pagsalig ngadto sa Dios ug pagtinguha sa

pagkamatarung mao ang atong labing dako nga mga prayoridad, sa unsang
paagi kana makaapekto sa atong pagtan-aw, pagtinguha, ug paggamit
sa salapi?

Samtang mosalig ka sa Dios ug himoon ang pagtinguha sa pagkamatarung nga
mao ang imong labing dako nga prayoridad, makabaton ka sa tinuod nga mga
katigayunan sa kinabuhing dayon.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Timoteo ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa 2 Timoteo
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang Ikaduhang Epistola [Sulat] ni Pablo kang Timoteo naghatag og gibug-aton sa
gahum nga nagagikan sa pagbaton og pagpamatuod bahin ni Jesukristo (tan-awa
sa 2 Timoteo 1:7–8). Naglangkob usab kini og panagna mahitungod sa “mga
panahon nga malisud” nga mahitabo sa panahon nila ni Pablo ug Timoteo ingon
man usab sa katapusang mga adlaw (tan-awa sa 2 Timoteo 3:1–7). Aron
matabangan si Timoteo sa mga hagit nga iyang giatubang, giawhag siya ni Pablo
nga mosalig sa mga kasulatan ug sa mga lider sa Simbahan (tan-awa sa 2 Timoteo
3:14–17) ug mosalig sa tinuod nga doktrina (tan-awa sa 2 Timoteo 4:2). Pinaagi sa
pagtuon niini nga basahon, makakat-on ka og mga doktrina ug mga baruganan
nga makatabang nimo nga matinud-anong magpakabuhi samtang masinati nimo
ang mga panahon nga malisud sa ulahing mga adlaw.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Apostol Pablo mao ang misulat sa 2 Timoteo (tan-awa sa 2 Timoteo 1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Ang Ikaduhang Epistola o Sulat ni Pablo ngadto ni Timoteo mahimong gisulat sa
tunga-tunga sa A.D. 64 ug 65 (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mga
Epistola ni Pablo,” scriptures.lds.org). Gisulat ni Pablo ang epistola atol sa iyang
ikaduhang pagkabilanggo didto sa Roma sa wala pa ang pagpatay [martyrdom]
kaniya (tan-awa sa Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).

Atol sa iyang pagkabilanggo gikadenahan si Pablo (tan-awa sa 2 Timoteo 1:16; 2:9),
tingali gisulod siya sa selda o bartolina ug nagkalisud ang kahimtang (tan-awa sa
2 Timoteo 4:13, 21), ug ang iyang mga higala naglisud sa pagtultol kaniya (tan-awa
sa 2 Timoteo 1:17). Klaro nga si Lucas lamang ang kanunay niyang bisita (tan-awa
sa 2 Timoteo 4:11), ug gipaabut ni Pablo nga matapos na ang iyang kinabuhi
(tan-awa sa 2 Timoteo 4:6–8).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Dinhi niini nga sulat giawhag ni Pablo si Timoteo ug mitanyag og kalig-on sa
pagtabang kaniya nga magpadayon human sa taliabut nga kamatayon ni Pablo.
Nahibalo si Pablo nga hapit na ang iyang oras, ug nagtinguha siya nga makita si
Timoteo, kinsa mapasumbingayong gitawag ni Pablo nga “akong hinigugmang
anak” (2 Timoteo 1:2).

Sa katapusang bahin sa iyang sulat, gihangyo ni Pablo nga bisitahan siya nila ni
Timoteo ug Marcos ug dad-an siya og pipila ka mga butang nga iyang nabiyaan
(tan-awa sa 2 Timoteo 4:9–13). Bisan tuod nga ang sulat ni Pablo gitumong ngadto
gayud kang Timoteo, ang tambag niini magamit niadtong nagpuyo “sa kaulahiang
mga adlaw” (2 Timoteo 3:1) tungod kay nagtudlo si Pablo bahin sa mga hagit ug
mga solusyon nga dunay kalabutan sa atong panahon ingon man usab sa iyang
panahon.
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Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Kini nga sulat usa sa pastoral nga mga epistola, kauban sa 1 Timoteo ug Tito, ug
“naglangkob sa katapusang mga pulong sa Apostol ug nagpakita sa talagsaong
kaisug ug pagsalig diin iyang giatubang ang kamatayon” (tan-awa sa Bible
Dictionary, “Pauline Epistles”). Sa kronolohikal nga paagi, ang 2 Timoteo makita
nga mao ang katapusang sulat ni Pablo diha sa Bag-ong Tugon (tan-awa sa
2 Timoteo 4:6).

Kini nga sulat naglangkob sa pipila ka mga hunahuna ni Pablo bahin sa mga
panalangin ug mga kalisdanan sa pagserbisyo isip “magwawali, ug apostol, ug
magtutudlo sa mga Hentil” (2 Timoteo 1:11). Namahayag si Pablo, “Gibugno ko na
ang maayong pakigbugnoay, natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba,
gikabantayan ko ang pagtuo: Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga
purongpurong sa pagkamatarung” (2 Timoteo 4:7–8), nga nagpakita nga duna
siyay personal nga kasiguroan nga makapanunod siya og kinabuhing dayon. Isip
usa ka tawo nga nangalagad alang kang Jesukristo sulod sa 30 ka tuig, nahimutang
si Pablo sa maayo kaayong posisyon sa pagtudlo kang Timoteo bahin kon unsaon
sa pagserbisyo sa epektibong paagi sa paglig-on sa pagtuo sa uban (tan-awa sa
2 Timoteo 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5).

Outline
2 Timoteo 1. Naghisgot si Pablo bahin sa gasa ug gahum sa Dios nga madawat
pinaagi sa ordinasyon ngadto sa priesthood. Nagtudlo siya nga “ang espiritu sa
katalaw” (2 Timoteo 1:7) dili gikan sa Dios ug nga kinahanglan nga dili nato
ikaulaw ang atong pagpamatuod bahin ni Jesukristo. Nagpamatuod si Pablo nga
gitawag siya ni Jesukristo nga mosangyaw sa ebanghelyo (tan-awa sa 2 Timoteo
1:11).

2 Timoteo 2. Gigamit ni Pablo ang hulagway sa usa ka maayong sundalo, usa ka
nagmadaugon nga atleta, ug usa ka kugihan nga mag-uuma aron itudlo ang
panginahanglan sa paglahutay sa kalisdanan aron makadawat og mahangturong
himaya. Gihatag niya ang kalainan sa tinuod ug mini nga magtutudlo ug
madungganon ug dili madungganon nga mga kagamitan. Gipasidan-an niya si
Timoteo nga likayan ang mga kontrobersiya ug mapailubong magtudlo niadtong
kinahanglan nga maghinulsol.

2 Timoteo 3–4. Gihulagway ni Pablo ang dautan nga mga kahimtang sa ulahing
mga adlaw ug giawhag si Timoteo nga gamiton ang mga kasulatan diha sa iyang
tahas isip usa ka lider sa priesthood. Nagsulat siya bahin sa taliabut niyang
kamatayon ug namahayag, “Gikabantayan ko ang pagtuo” (2 Timoteo 4:7).
Nagpamatuod si Pablo nga ang Ginoo mopalingkawas kaniya ngadto sa “iyang
langitnong gingharian” (2 Timoteo 4:18).

2 T IMOTEO
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UNIT 27: DAY 1

2 Timoteo
Pasiuna
Diha sa iyang ikaduhang epistola ngadto ni Timoteo, gitudlo ni Apostol Pablo nga
ang kahadlok wala magagikan sa Dios ug mitambag kang Timoteo nga dili ikaulaw
ang iyang pagpamatuod bahin ni Jesukristo. Giawhag niya si Timoteo nga
magmatinud-anon sa paglahutay sa mga pagsulay ug mimando kaniya sa pagtudlo
sa mga Santos nga maghinulsol. Gipasabut ni Pablo nga bisan tuod nga dayag ang
apostasiya ug ang pagkadautan sa ilang panahon ingon man usab sa katapusang
mga adlaw, kinahanglan nga magpabiling matinud-anon si Timoteo sa mga
kamatuoran nga iya nang nakat-unan. Gitudlo usab ni Pablo ang bahin sa mga
katuyoan sa mga kasulatan. Gitapos niya ang iyang sulat pinaagi sa pag-awhag ni
Timoteo nga makugihong motuman sa iyang pangalagad.

2 Timoteo 1
Gitambagan ni Pablo si Timoteo nga dili ikaulaw ang ebanghelyo
Paghunahuna og usa ka higayon nga nakasinati ka og kahadlok. Diin man ka?
Unsa may imong gibuhat?

Gipasabut ni Presidente Gordon B. Hinckley kon sa unsang paagi nga ang
kahadlok makaimpluwensya kanato: “Kinsa man kanato ang makaingon nga
wala siya mibati og kahadlok? Walay akoy nailhan bisan usa nga wala
makasinati niini. Ang uban, siyempre, nakasinati og kahadlok nga mas labaw pa
kay sa uban. Ang uban dali nga nakabuntog niini, apan ang uban napugngan ug
nawad-an og kadasig ug nalupig pa gani niini. Nag-antus kita sa kahadlok nga

biay-biayon, ang kahadlok nga mapakyas, ang kahadlok nga mag-inusara, ang kahadlok sa
kawalay alamag. Ang uban nahadlok sa karon, ang uban sa umaabut. Ang uban nagpas-an sa
kabug-at sa sala ug motugyan sa hapit tanan aron mahimong gawasnon ang ilang kaugalingon
gikan nadtong mga kabug-at apan nahadlok nga mousab sa ilang kinabuhi. Atong ilhon nga ang
kahadlok wala magagikan sa Dios, apan kining makapabalaka, makadaut nga elemento
nagagikan sa kaaway sa kamatuoran ug sa pagkamatarung. Ang kahadlok mao ang katugbang
sa hugot nga pagtuo. Makadaut kini, gani makamatay” (“God Hath Not Given Us the Spirit of
Fear,” Ensign, Okt. 1984, 2).

Sa unsa kaha nga paagi nga ang kahadlok makaapekto sa atong abilidad sa
pagsunod sa ebanghelyo?

Samtang magtuon ka sa 2 Timoteo 1, pangitaa ang baruganan nga makatabang
nimo aron mabuntog ang kahadlok.

Samtang gibilanggo si Pablo didto sa Roma hapit na sa katapusan sa iyang
kinabuhi, gisulat niya ang iyang ikaduhang epistola ngadto ni Timoteo. Sama sa
narekord diha sa 2 Timoteo 1:1–5, gipahayag ni Pablo ang iyang tinguha nga makita
si Timoteo ug naghisgot bahin sa sinsero nga pagtuo ni Timoteo.

Basaha ang 2 Timoteo 1:6–8, nga mangita sa gipahinumdom ni Pablo kang Timoteo
aron mabuntog ang kahadlok.
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Ang “gasa sa Dios” nga nadawat pinaagi sa pagpandong sa mga kamot (2 Timoteo
1:6) mahimong nagpasabut sa Espiritu Santo. Ang pulong nga “buhion” diha sa
bersikulo 6 nagpasabut og ipabalik o bag-uhon. Gitambagan ni Pablo si Timoteo
nga ipabalik ang gasa sa Espiritu Santo, o dapiton ang Espiritu Santo nga
magauban kaniya.

Sumala sa 2 Timoteo 1:7, unsa nga mga panalangin ang moabut kon magauban
kanato ang Espiritu?

Gipasabut ni Pablo ang kalibutanong kahadlok, nga nagmugna og kabalaka,
kawalay kasiguroan, ug makapalisang ug lahi sa unsay gipasabut sa mga kasulatan
nga “ang pagkahadlok sa Ginoo” (Mga Proverbio 9:10). Ang pagkahadlok sa Ginoo
mao ang “pagbati og balaan nga pagtahud ug kataha alang Kaniya ug sa pagsunod
sa Iyang mga sugo” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kahadlok,”
scriptures.lds.org). Ang atong kahadlok, o balaang pagtahud, sa Ginoo
makapalig-on kanato batok sa kalibutanong kahadlok.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa tambag ni Pablo ngadto ni
Timoteo mao nga samtang kinasingkasing kitang magtinguha nga makauban
nato ang Espiritu, mabuntog nato ang kahadlok ug dili ikaulaw ang
pagpamatuod bahin ni Jesukristo.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang mga paagi diin mapakita nimo nga dili nimo ikaulaw ang imong
pagpamatuod bahin ni Jesukristo?

b. Kanus-a man ka gitabangan sa Espiritu nga mabuntog nimo ang
kalibutanong kahadlok o gihatagan ka og kaisug nga lig-ong mobarug sa
imong pagpamatuod bahin ni Jesukristo?

Pamalandungi kon unsay imong mabuhat sa pagdapit sa Espiritu nga makauban
nimo aron mabuntog nimo ang kalibutanong kahadlok ug dili ikaulaw ang imong
pagpamatuod bahin ni Jesukristo.

Sama sa narekord diha sa 2 Timoteo 1:9–18, giawhag ni Pablo si Timoteo nga
magpabiling matinud-anon sa tinuod nga doktrina. Mipamatuod siya bahin sa
makaluwas nga gahum ni Jesukristo, nga nakapahimong posible sa Pagkabanhaw,
pagka-imortal, ug kinabuhing dayon.

2 Timoteo 2
Gimanduan ni Pablo si Timoteo nga matinud-anong molahutay sa mga kalisdanan
Sama sa narekord diha sa 2 Timoteo 2:1–9, giawhag ni Pablo si Timoteo nga
mosalig sa ebanghelyo ug molahutay sa mga kalisdanan sama sa buhaton sa usa ka
maayong sundalo. Gisulti usab ni Pablo nga nakasinati siya og daghang mga
pagsulay tungod sa pagkahimong disipulo ni Kristo.

Basaha ang 2 Timoteo 2:10–12, nga mangita sa gisulti ni Pablo kon nganong
nakalahutay siya sa maong mga kalisdanan. Ang “mga pinili” (bersikulo 10)
nagpasabut sa matinud-anong mga miyembro sa Simbahan (tan-awa sa D&P
29:7), ug ang pulong nga magaantus diha sa bersikulo 12 nagpasabut sa paglahutay
ug pagpabiling makanunayon.
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Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niining mga bersikulo mao nga
samtang molahutay kita sa mga kalisdanan ug magpabiling matinud-anon sa
Ginoo, matabangan nato ang atong kaugalingon ug ang uban nga makabaton
og kaluwasan pinaagi ni Jesukristo.

Unsaon man nato pagtabang sa uban nga makabaton og kaluwasan pinaagi ni
Jesukristo pinaagi sa matinud-anong paglahutay sa atong kaugalingong mga
pagsulay? ____________________

Diha sa 2 Timoteo 2:13–19 gitambagan ni Pablo si Timoteo nga pahinumduman
ang mga Santos aron malikayan ang panagbingkil ug “magabiya sa pagkadautan”
(bersikulo 19). Ikonsiderar ang pagmarka sa katapusang sentence diha sa
2 Timoteo 2:19.

Aron matabangan si Timoteo nga masabtan ang panginahanglan sa mga Santos
nga maghinulsol, migamit si Pablo og lain-laing mga matang sa sulodlan, o mga
sudlanan, isip sambingay alang sa mga sakop sa pamilya, o sa Simbahan, ni
Jesukristo.

Basaha ang 2 Timoteo 2:20, nga mangita kon unsa nga mga matang sa sulodlan
nga anaa “diha sa dakong balay.” Ang mga pulong nga “ang uban alang sa
dungganan nga kagamitan, ug ang uban alang sa talamayon nga kagamitan”
nagsugyot nga ang ubang mga miyembro sa Simbahan mga takus ug
mipahinungod sa ilang kaugalingon sa halangdon nga mga katuyoan, samtang ang
uban wala.

Basaha ang 2 Timoteo 2:21, nga mangita kon unsay makapahimo sa usa ka tawo
nga haum nga “sulodlan … nga mapuslan sa agalon sa panimalay.” Ang mga
pulong nga “magaputli sa iyang kaugalingon gikan sa mga butang nga talamayon”
nagpasabut og mahimong limpyo gayud gikan sa kadautan (tan-awa sa 2 Timoteo
2:19).

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa sambingay ni Pablo mao nga
kon maputli nato ang atong kaugalingon sa kadautan, mas makaserbisyo kita
sa Ginoo.

Unsa may atong mahimo aron maputli nato ang atong kaugalingon sa kadautan?

Basaha ang 2 Timoteo 2:22, nga mangita sa ubang mga butang nga gisulat ni Pablo
nga atong mabuhat aron maputli nato ang atong kaugalingon sa kadautan.
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Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihatag
og ehemplo kon sa unsang paagi nga kining baruganan magamit sa mga
misyonaryo:

“Ang Ginoo mibutang og mga linya sa katakus alang niadtong gitawag sa
paghago uban Kaniya niini nga buhat. Walay misyonaryo nga wala maghinulsol
sa sekswal nga kalapasan o malaw-ay nga sinultihan o pagtan-aw og
pornograpiya ug dayon magpaabut nga mohagit sa ubang tawo sa paghinulsol
niadtong nahimo nga samang mga butang! Dili kamo makahimo niana. Ang
Espiritu dili makig-uban kaninyo, ug ang mga pulong moungot sa inyong

tutunlan samtang litukon ninyo kini. Dili kamo mahimong mosubay sa unsay giingon ni Lehi nga
‘gidili nga mga dalan’ [1 Nephi 8:28] ug magpaabut nga mogiya sa uban ngadto sa ‘higpit ug
pig-ot’ [2 Nephi 31:18] nga dalan—dili kana mahimo.

“Apan adunay tubag niini nga hagit alang kaninyo sa matag tipik samtang adunay butang alang
sa investigator nga inyong adtoon. Bisan kinsa pa kamo ug bisan unsay inyong nahimo, kamo
mapasaylo. Ang matag usa kaninyo … makabiya sa bisan unsang kalapasan diin kamo
nakiglimbasug. Mao kini ang milagro sa pagpasaylo; mao kini ang milagro sa Pag-ula ni Ginoong
Jesukristo. Apan dili ninyo kana mahimo nga walay aktibong pasalig sa ebanghelyo, ug dili ninyo
kana mahimo kon walay paghinulsol diin kini gikinahanglan. Naghangyo ako kaninyo … nga
mag-aktibo ug magmalimpyo. Kon gikinahanglan, mohangyo ako kaninyo nga mag aktibo ug
mag malimpyo” (“Apil Kitang Tanan,” Ensign o Liahona, Nob. 2011, 45).

Pamalandungi nganong gikinahanglan nga malimpyuhan gikan sa sala kon
magsangyaw sa ebanghelyo. Hunahunaa ang bisan unsang mga sala nga
kinahanglann nimong hinulsulan aron mas makaserbisyo ka sa Ginoo.
Hinumdumi nga ang imong bishop o branch president mahimong usa ka
importante nga tinubdan sa tabang samtang maningkamot ka nga mahimong
limpyo ug putli.

2 Timoteo 3
Gihulagway ni Pablo ang mga panahon nga malisud sa katapusang mga adlaw
Nabalaka ka ba nga ikaw o ang imong umaabut nga mga anak mahimong dili
makasugakod sa mga kadautan sa kalibutan sa atong panahon?

Gitudloan ni Apostol Pablo si Timoteo kon unsaon pagbuntog ang mga panahon
nga malisud sa kalibutan. Basaha ang 2 Timoteo 3:1–5, nga mangita sa uban sa
mga kakuyaw nga gisulti ni Pablo kang Timoteo ug atong masinati o masaksihan sa
atong kinabuhi. Mahimo kang mogamit sa footnotes aron sa pagtabang nimo nga
makasabut sa ubang lisud nga mga pulong.

Hunahunaa ang usa ka panahon bag-ohay lang diin mahimong naobserbahan
nimo kining mga matang sa makuyaw nga mga kinaiya.

Diha sa 2 Timoteo 3:6–13 gipadayon sa paghulagway ni Pablo kining mga kakuyaw,
ug nanagna siya nga sa katapusang mga adlaw mas magkagrabe kini.

Hibaloi nga diha sa 2 Timoteo 3:7 gihisgutan ni Pablo kadtong “kanunayng
managtuon apan bisan unsaon dili gayud managpakakab-ot sa kahibalo sa
kamatuoran.” Unsa ang ubang mga pilosopiya o mga ideya nga popular karon
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apan sukwahi sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios pinaagi sa Iyang mga propeta?
____________________

Human mahulagway kining mga kakuyaw, gitambagan ni Pablo si Timoteo—ug
kita—kon unsaon pagbuntog kining espirituhanong mga kakuyaw.

Basaha ang 2 Timoteo 3:14–17, nga mangita sa tambag ni Pablo. (Hinumdumi nga
ang 2 Timoteo 3:15–17 usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimo kining
markahan sa usa ka talagsaong paagi aron matultulan nimo kini sa umaabut.)

Hunahunaa kon unsa kaha ang gipasabut sa “magpadayon ka diha sa mga butang
nga imong nahikat-unan ug imong ginatuohan pag-ayo” (2 Timoteo 3:14).

Atong makat-unan ang mosunod nga duha ka mga baruganan gikan niining mga
bersikulo: Kon magpadayon kita diha sa mga kamatuoran nga atong
nakat-unan gikan sa kasaligan nga mga tinubdan ug diha sa mga kasulatan,
mabuntog nato ang espirituhanong mga kakuyaw sa katapusang mga adlaw.
Samtang magtuon kita sa mga kasulatan, makakat-on kita og doktrina ug
makadawat og koreksyon ug instruksyon nga makatabang nato nga molambo
paingon sa pagkahingpit.

2. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat bahin sa usa ka
higayon sa dihang ang mga kasulatan nakatabang nimo sa usa o

dugang pa sa mosunod nga mga paagi:

a. Aron masabtan ang doktrina sa ebanghelyo

b. Pinaagi sa pagtanyag og pagbadlong o pagkorihir kalabut sa usa ka butang
diha sa imong hunahuna, mga pagpili, o kinaiya nga dili sakto

c. Pinaagi sa paghatag og usa ka tubag sa pag-ampo o paghatag og
instruksyon kon unsaon nimo pagsulbad ang usa ka problema

Scripture Mastery—2 Timoteo 3:15–17
3. Paggahin og pipila ka gutlo ug memoryaha ang 2 Timoteo 3:16–17.

Dayon isulat diha sa imong scripture study journal: Namemorya
nako ang 2 Timoteo 3:16–17. Ikonsiderar kon unsaon nimo pagtuon ang imong
mga kasulatan karong semanaha sa paagi nga makatabang nimo aron madawat
ang mga saad niining mga bersikulo nganha sa imong kinabuhi.

2 Timoteo 4
Gipadayag ni Pablo nga gibugno niya ang maayong pakigbugnoay ug mimando ni
Timoteo sa pagpadayon sa pagsangyaw
Posible nga ang 2 Timoteo mao ang katapusang sulat nga gisulat ni Apostol Pablo
sa wala pa ang iyang kamatayon. Basaha ang 2 Timoteo 4:1–5, nga mangita sa duha
ka mga butang: (1) Ang tambag ni Pablo kang Timoteo ug (2) ang panagna ni Pablo
bahin sa umaabut sa karaang Kristohanong Simbahan. Gamita ang footnotes aron
matabangan ka nga makasabut sa unsay imong gibasa. Ang mga pulong nga “may
kahigayunan ka o wala, magmadasigon ka niini” diha sa bersikulo 2 nagpasabut
nga magdali sa buhat sa Ginoo ug sa pagbadlong o pagkorihir niadtong wala
magdali (tan-awa sa Joseph Smith Translation, 2 Timoteo 4:2).
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Isulat ang imong mga nakit-an diha sa mosunod nga tsart:

Tambag ni Pablo ngadto
ni Timoteo

Panagna ni Pablo bahin sa karaan nga
Kristohanong Simbahan

Sa imong hunahuna nganong giawhag man ni Pablo si Timoteo nga magpadayon
sa pagsangyaw ug sa pagpangalagad sa mga tawo bisan pa kon nasayud siya nga
daghan ang mobiya gikan sa kamatuoran?

Basaha ang 2 Timoteo 4:6–8, nga mangita sa gisulat ni Pablo bahin sa iyang
kaugalingong mga paningkamot sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Hibaloi nga ang atletikanhong pagpasabut ni Pablo sa pagpakigbugno og maayong
pakigbugnoay ug pagtapos sa pagdagan sa lumba naghulagway kon giunsa niya
paghuman ang iyang misyon sa matinud-anong paagi. Sumala sa bersikulo 8, unsa
may nahibaloan ni Pablo nga naghulat kaniya human sa kamatayon?

Atong makat-unan ang mosunod nga baruganan gikan niining mga bersikulo:
Kon magpabilin kitang matinud-anon sa tanang gikinahanglan sa Ginoo
kanato, makadawat kita og purongpurong sa pagkamatarung. Ang
“purongpurong sa pagkamatarung” naglakip sa pagkahisama sa
Langitnong Amahan.

4. Diha sa imong scripture study journal, ilista ang ubang mga
gikinahanglan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga kabatan-onan

sa Simbahan aron matabangan sila nga mahisama sa ilang Amahan sa Langit.
(Kon magkinahanglan ka og tabang, tan-awa diha sa Alang sa Kalig-on sa mga
Kabatan-onan nga booklet.) Dayon isulat ang mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana:

a. Nganong ang mga kabatan-onan mahimong mopili man nga mohunong sa
pagkamatinud-anon sa uban niining mga gikinahanglan?

b. Kinsa man ang imong nailhan nga, sama ni Pablo, usa ka maayong ehemplo
sa pagpabiling matinud-anon bisan kon kini lisud? Unsay ilang gihimo nga
nakapakita og ehemplo niini nga baruganan?

Sama sa narekord diha sa 2 Timoteo 4:9–22, gitapos ni Pablo ang iyang sulat
pinaagi sa pagpasabut nga bisan kon mibati siya nga magul-anon usahay sa iyang
buhat, nasayud siya nga nagauban kaniya ang Ginoo ug milig-on kaniya.

Hinumdumi nga magpagpabiling matinud-anon sa unsay gikinahanglan sa Ginoo
kanato. Mahimo nimong isulat ang bahin sa bisan unsa nga mga impresyon o mga
pag-aghat gikan sa Langitnong Amahan nga imong gibati panahon niining
leksyon. Ikonsiderar ang paghimo og usa ka tumong sa paglihok sa imong mga
impresyon.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 2 Timoteo ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).
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Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Tito
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang sulat ni Pablo ngadto ni Tito, sama sa iyang mga sulat ngadto ni Timoteo,
naglangkob sa walay kausaban nga tambag gikan ni Apostol Pablo ngadto sa lokal
nga lider sa Simbahan. Gisulat ni Pablo nga ang “paglaum alang sa dayong
kinabuhi” unang gisaad sa Dios didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta “sa wala
pa ang kapanahonan” (Tito 1:2). Gitudlo niya nga ang mga Santos kinahanglang
motan-aw sa unahan ngadto “sa bulahan nga paglaum” sa kahimayaan ug sa
Ikaduhang Pag-anhi (Tito 2:13). Gisulat usab ni Pablo ngadto ni Tito ang bahin “sa
paghugas sa pagkatawo pag-usab” ug sa “pagkabag-o diha sa Espiritu Santo” (Tito
3:5), nga nagpasabut sa ordinansa sa bunyag ug sa makapahinlo nga epekto sa
pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, agig pagpangandam aron “mahimong mga
manununod sa kinabuhing dayon sumala sa ginalauman” (Tito 3:7). Pinaagi sa
pagtuon sa dinasig nga tambag ni Pablo ngadto ni Tito, mapalambo nimo ang
imong pagtuo nga ang mga doktrina ug mga ordinansa sa ebanghelyo nagdala og
paglaum alang sa kinabuhing dayon.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Ang basahon ni Tito gisulat ni Pablo (tan-awa sa Tito 1:1)

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Posible nga gisulat ni Pablo ang Epistola [Sulat] ngadto ni Tito sa tunga-tunga sa
iyang pagsulat sa 1 ug 2 Timoteo, mga A.D. 64-65 (tan-awa sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Mga Epistola ni Pablo,” scriptures.lds.org). Gisulat ni Pablo ang
Epistola ngadto ni Tito human sa una niyang pagkabilanggo didto sa Roma. Wala
niya gipahibalo kon asa siya sa dihang iyang gisulat kini nga epistola.

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Kini nga epistola gisulat ni Pablo ngadto ni Tito, nga gipasabut ni Pablo isip “akong
tinuod nga anak diha sa tinuohan nga atong tanan” (Tito 1:4). Si Tito usa ka
Gresyanhon (tan-awa sa Mga Taga-Galacia 2:3) ug nakabig sa ebanghelyo pinaagi
mismo ni Pablo (tan-awa sa Bible Dictionary diha sa LDS English version sa Biblia,
“Titus”). Human sa iyang pagkakabig, nagtrabaho si Tito uban ni Pablo sa
pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pag-organisar sa Simbahan (tan-awa sa Bible
Dictionary diha sa LDS English version sa Biblia, “Titus”). Mitabang siya sa
pagtigum sa mga donasyon alang sa mga kabus didto sa Jerusalem (tan-awa sa
2 Mga Taga-Corinto 8:6, 16–23) ug mikuyog usab ni Pablo ngadto sa konseho sa
Jerusalem (tan-awa sa Mga Taga-Galacia 2:1). Gisalig ni Pablo kang Tito ang
pagdala sa iyang unang epistola ngadto sa mga Santos nga nagpuyo sa Corinto
(tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 7:5–15). Gisulatan niya si Tito aron sa paglig-on
kaniya sa iyang buluhaton sa pagpangulo ug pag-atiman sa branch sa Simbahan
didto sa Creta bisan pa man sa pagsupak (tan-awa sa Tito 1:5, 10–11; 2:15; 3:10).
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Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Kini nga sulat usa sa pastoral nga mga epistola (ngadto sa usa ka pastor, o lider, sa
Simbahan), kauban sa 1 ug 2 Timoteo (tan-awa sa Bible Dictionary diha sa LDS
English version sa Biblia, “Pauline Epistles”). Ang Epistola ni Tito naghatag sa
labing una nga ebidensya nga ang Simbahan naestablisar na sa Gesyanhong isla sa
Creta sa Dagat sa Mediterania (tan-awa sa Tito 1:5). Si Tito dunay responsibilidad
sa pagtawag og bag-ong mga obispo [bishop] sa isla. Gilista ni Pablo ang pipila ka
espirituhanong mga kwalipikasyon alang sa mga obispo (tan-awa sa Tito 1:6–9).
Agig dugang, mihatag siya og piho nga tambag ngadto sa mga lalaki, mga babaye,
ug mga sulugoon bahin sa tukmang kinaiya alang sa mga Santos (tan-awa sa Tito
2:2–10).

Outline
Tito 1. Gisugo ni Pablo si Tito sa pag-orden sa mga lider sa Simbahan ug dayon sa
paglista sa pipila ka mga kwalipikasyon alang sa mga obispo. Gisugo niya si Tito sa
pagkorihir sa mga tuo-tuo ug sa pagbadlong sa mini nga mga magtutudlo kinsa
“magapahayag nga sila nanagpakaila sa Dios; apan ilang ginapanghimakak siya
pinaagi sa ilang mga binuhatan” (Tito 1:16).

Tito 2. Giawhag ni Pablo si Tito sa pagsugo sa mga edaran nga mga miyembro sa
Simbahan sa pagpakita og ehemplo alang sa mas batan-on nga mga Santos.
Gihangyo usab niya si Tito sa pagtudlo sa mga sulugoon nga magpaubos ngadto sa
ilang mga agalon. Gipasabut ni Pablo ang pamaagi diin ang mga disipulo
kinahanglang magpakabuhi samtang mangandam sila alang sa pagbalik sa Ginoo.
Gihulagway niya ang katubsanan nga napahinabo pinaagi ni Jesukristo.

Tito 3. Gitudlo ni Pablo nga ang mga miyembro sa Simbahan kinahanglang maayo
nga mga lumulupyo ug matarung nga mga sumusunod ni Jesukristo. Pinaagi sa
bunyag, mahimo kitang makadawat og kinabuhing dayon pinaagi sa grasya
sa Ginoo.

TITO
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UNIT 27: DAY 2

Tito
Pasiuna
Dinhi niini nga epistola si Apostol Pablo miawhag ni Tito, kinsa usa ka kauban nga
misyonaryo nga nianang higayuna nagserbisyo sa Creta, sa paggamit sa husto nga
doktrina sa pagtudlo ug sa pagkorihir sa uban. Gitambagan usab ni Pablo si Tito sa
pagtudlo sa mga Santos nga mahimong matarung nga mga ehemplo, nga
magbaton og paglaum sa katubsanan pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, ug
magpadayon sa maayong mga buhat.

Tito 1
Giawhag ni Pablo si Tito nga gamiton ang husto nga doktrina sa pagtudlo ug sa
pagkorihir sa mga Santos ug sa uban didto sa Creta
Pangitaa ang isla sa Creta diha sa Mga Mapa sa Biblia, nu. 13, “Ang Misyonaryo
nga mga Panaw ni Apostol Pablo.” Sa hapit na ang kamatayon ni Pablo, misulat si
Pablo kang Tito, kinsa nagserbisyo isip usa ka lider sa Simbahan didto sa Creta.
Nakabig si Tito ni Pablo pipila ka tuig na ang milabay, ug human sa iyang bunyag
nagserbisyo siya kauban ni Pablo sa nagkadaiyang mga buluhaton. Diha sa iyang
epistola, giawhag ni Pablo si Tito ug gitambagan siya bahin sa iyang tawag.

Sama sa narekord diha sa Tito 1:1–6, mipamatuod si Pablo bahin sa paglaum niya
alang sa kinabuhing dayon, nga gisaad sa Dios sa wala pa ang sinugdanan sa
kalibutan (tan-awa sa Tito 1:2). Gipasabut niya nga iyang gipadala si Tito aron
mahan-ay ang Simbahan didto sa Creta ug sa pagtawag sa kalalakin-an nga
moserbisyo isip mga bishop [obispo].

Basaha ang Tito 1:7–8, nga mangita sa mga kinaiya nga kinahanglang mabatunan
sa usa ka bishop ug sa mga kinaiya nga kinahanglang likayan sa usa ka bishop.
Mahimo nimong markahan o sulatan ang imong makit-an.

Diha sa Tito 1:7, ang pulong nga magpalabaw-labaw sa iyang kaugalingon
nagpasabut nga masuklanon o arogante ug ang mga pulong nga “hinapi sa
talamayong paagi” nagpasabut sa salapi nga nabatunan pinaagi sa dili matinuoron
o sa dili matarung nga mga pamaagi.

Sa imong hunahuna ngano kaha nga ang mga kinaiya nga gilista ni Pablo
gikinahanglan man nga mabatunan o malikayan sa mga bishop?
____________________

Basaha ang Tito 1:9, nga mangita sa laing kinaiya nga kinahanglang mabatunan sa
mga bishop. Ang “pagtulun-an sa matarung nga tuluhoan” nagpasabut sa tinuod
nga doktrina.

Diha sa Tito 1:9 atong makat-unan nga importante alang sa mga bishop nga
maghupot sa pulong sa Dios aron magamit nila ang tinuod nga doktrina sa
pag-awhag sa uban nga mosunod sa ebanghelyo ug sa “pagsaway kanila nga
nagasupak niini.” Ang usa ka nagasupak [gainsayer] mao ang usa ka tawo nga
namulong batok sa usa ka ideya o milimud niini (niining sitwasyuna, ang katinuod
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sa ebanghelyo). Ang mga nagasupak mahimong dili mga miyembro o mga
miyembro sa Simbahan.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an ni Pablo bahin
sa mga bishop mao nga samtang maghupot kita sa pulong sa Dios, makagamit
kita sa tinuod nga doktrina sa pag-awhag sa uban nga mosunod sa
ebanghelyo ni Jesukristo ug aron mapamatud-an nga sayop kadtong mga
nagasupak niini.

Hunahunaa ang giingon ni Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles bahin sa gahum sa tinuod nga doktrina sa pagtabang sa mga
indibidwal nga mosunod sa ebanghelyo ni Jesukristo:

“Ang tinuod nga doktrina, unya nasabtan, mopausab sa mga kinaiya ug
pamatasan.

“Ang pagtuon sa mga doktrina sa ebanghelyo mas dali nga makapalambo sa
pamatasan kay sa pagtuon bahin sa pamatasan aron mapalambo kini. Ang
pagtutok sa usa ka butang uban sa dili takus nga kinaiya moresulta sa dili takus
nga kinaiya. Mao nga gihatagan gayud namo og gibug-aton ang pagtuon sa mga

doktrina sa ebanghelyo” (“Little Children,” Ensign, Nob. 1986, 17).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa man ang imong mabuhat nga maandam sa pagtudlo sa tinuod nga
doktrina aron maawhag nimo ang uban sa pagsunod sa ebanghelyo?
(Tan-awa sa D&P 11:21.)

b. Unsa man ang ubang mga ehemplo gikan sa mga kasulatan sa mga
panahon sa dihang ang usa ka tawo nagtudlo sa tinuod nga doktrina ngadto
sa tawo nga mipahayag og pagduha-duha o ngil-ad nga kinaiya ngadto sa
Simbahan o sa doktrina niini? (Iapil ang dili mominos usa ka ehemplo sa
usa ka higayon sa dihang ang usa ka tawo naghinulsol tungod kay siya
natudloan sa tinuod nga doktrina.)

Paghunahuna og usa ka higayon sa dihang ang pagkat-on og tinuod nga doktrina
nakatabang sa pag-awhag o pagkumbinsir nimo o sa usa ka tawo nga imong
nailhan nga mas hingpit nga mosunod sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Samtang ang tinuod nga doktrina makatabang kanato sa pag-awhag sa uban nga
mosunod sa ebanghelyo ug motubag uban sa pagtuo ug pagpamatuod niadtong
misupak sa Simbahan, wala kini magpasabut nga moresulta kini nga ang usa ka
tawo modawat sa doktrina ni Jesukristo. Tungod kay ang tanang mga indibidwal
dunay kabubut-on, makapili sila sa pagdawat o sa pagsalikway sa tinuod nga
doktrina.

2. Isulat ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Paglista og dili mominos tulo ka mga scripture mastery passage nga imong
natun-an karong tuiga nga labing makatabang sa pag-awhag sa uban nga
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mosunod sa ebanghelyo. Ipasabut kon sa unsang paagi nga makatabang
ang matag tudling.

b. Paglista og dili mominos tulo ka mga scripture mastery passage nga
mahimong magamit aron makatabang sa pagtubag niadtong mga misupak
sa usa ka pagtulun-an o gibuhat sa Simbahan. Ipasabut kon sa unsang paagi
nga makatabang ang matag tudling sa pagtudlo sa tinuod nga doktrina aron
mapamatud-an nga sayop ang ilang pagsupak.

Padayuna sa pagmemorya ug pagsabut ang importante nga mga tudling sa
kasulatan aron maandam ka sa pagtudlo sa tinuod nga doktrina ngadto sa uban.

Sama sa narekord diha sa Tito 1:10–16, gitudloan ni Pablo si Tito nga ang mga
Santos didto sa Creta kinahanglang mosalig sa tinuod nga doktrina tungod kay
dunay daghang tigpanglingla ug mini nga mga magtutudlo taliwala kanila.
Gitambagan niya si Tito sa pagbadlong sa mini nga mga magtutudlo aron
masalikway nila ang ilang mga sayop ug “aron magamaayo sila diha sa pagtuo”
(Tito 1:13). Gipasabut usab ni Pablo nga mapakita sa mga tawo ang ilang kasuod sa
Dios pinaagi sa ilang mga lihok.

Tito 2
Gitambagan ni Pablo si Tito nga tudloan ang mga Santos didto sa Creta nga
mosunod sa tinuod nga doktrina
Basaha ang Tito 2:1, nga mangita sa unsa pay gimando ni Apostol Pablo nga
buhaton ni Tito gamit ang tinuod nga doktrina.

Basaha ang Tito 2:3–5, nga mangita sa tambag ni Pablo bahin sa pamaagi sa
pagpakabuhi sa mas edaran nga mga babaye ug kon unsay angayan nilang itudlo
sa mas batan-ong mga babaye. Dayon basaha ang Tito 2:2, 6–8, nga mangita sa
tambag ni Pablo bahin sa pamaagi sa pagpakabuhi sa mas edaran ug mas
batan-ong mga lalaki. Diha sa bersikulo 2, ang pagkamapugnganon sa kaugalingon
nagpasabut nga kalma o seryuso ug ang mabuot nagpasabut og nagkontrolar sa
kaugalingon. Diha sa bersikulo 7, ang pagpakita og kaligdong nagpasabut nga
mahimong talahuron ug matinahuron. Ang mga pulong nga “sa tanang butang
ipakita ang imong kaugalingon ingon sa panig-ingnan sa maayong binuhatan”
diha sa Tito 2:7 nagpasabut nga mahimong maayong ehemplo sa pagsunod sa
ebanghelyo. Ikonsiderar ang pagmarka o pagsulat sa bisan unsa nga tambag ni
Pablo nga magamit nimo.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa tambag ni Pablo kang Tito mao
nga ang mga sumusunod ni Jesukristo kinahanglang maayo nga mga
ehemplo alang sa uban.

3. Paghunahuna og mas edaran nga miyembro sa inyong ward o
branch nga nahimong usa ka maayong ehemplo sa pagsunod sa

ebanghelyo ug sa pagkamapahinunguron ngadto niini. Diha sa imong scripture
study journal, ipasabut kon sa unsang paagi nga ang ehemplo niining tawhana
nakatabang nimo.
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Pagpili og usa sa mga kinaiya nga gilista diha sa Tito 2:2–8, ug paghimo og usa ka
tumong nga mas malakip kana nga kinaiya sa imong kinabuhi aron ang imong
maayong ehemplo makapanalangin sa uban.

Ang Tito 2:9–10 nagrekord nga gitambagan ni Pablo si Tito sa pagtudlo sa mga
miyembro sa Simbahan kinsa nagtrabaho isip mga sulugoon nga magmatinuoron
ug dili mahimong ngil-ad sa ilang pakigrelasyon sa ilang mga agalon. Pinaagi sa
pagkamatinuoron ug pagkadili ngil-ad, kining mga miyembro sa Simbahan
motahud sa Ginoo ug magpakita og maayong ehemplo ngadto sa ilang
tig-empleyo.

Basaha ang Tito 2:11–15, nga mangita sa unsay nahimo sa ebanghelyo ngadto sa
mga Santos ug unsay gihimo ni Kristo alang kanatong tanan. Mahimo nimong
markahan kon unsay mapaabut sa mga tawo tungod sa ebanghelyo. Sa Joseph
Smith Translation, ang Tito 2:11 mabasa, “Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga
tawo ang grasya sa Dios, gikapadayag” .

Base sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Tito 2:14, atong makat-unan nga
gitugyan ni Jesukristo ang Iyang kaugalingon alang kanato aron Siya
makatubos kanato ug makalimpyo kanato. Ang mga pulong nga “usa ka
katawhan nga mahimong iya gayud” diha sa bersikulo 14 nagpasabut sa bililhon
nga katawhan kinsa Iyang gipalit o gitubos (tan-awa sa 1 Pedro 1:18–19; 2:9) ug
kinsa nakigsaad nga motuman sa Iyang mga sugo (tan-awa sa Exodo 19:5–6).

Tito 3
Gisultihan ni Pablo si Tito kon unsay kinanahanglang buhaton sa mga Santos didto
sa Creta human sila mabunyagi
Sama sa narekord diha sa Tito 3:1–2, gitambagan ni Pablo si Tito sa pagtudlo sa
mga Santos didto sa Creta nga motuman sa balaod sa yuta ug magpakita og
maayong ehemplo pinaagi sa pagkamaaghup ug dili mosulti og dautan bahin sa
uban. Basaha ang Tito 3:3–8, nga mangita sa unsay gisulti ni Pablo kon sa unsang
paagi nga ang ebanghelyo ni Jesukristo nakapausab kaniya, sa mga miyembro sa
Simbahan didto sa Creta, ug sa tanang mga Santos.

Hibaloi diha sa Tito 3:3 kon giunsa paghulagway ni Pablo ang iyang kaugalingon
ug ang ubang mga miyembro sa Simbahan sa wala pa sila mahibalo bahin sa
ebanghelyo ni Jesukristo. Mahimo nimong markahan diha sa Tito 3:4–6 kon unsay
nakapausab sa mga tawo. Diha sa Tito 3:5 ang mga pulong nga “sa paghugas sa
pagkatawo pag-usab” nagpasabut og pagpabunyag.

Hunahunaa kon sa unsang paagi ka nausab tungod sa ebanghelyo ni Jesukristo.

4. Hibaloi diha sa Tito 3:8 nga gitambagan ni Pablo ang mga Santos
nga “magaatiman sa pagkugi sa mga maayong pamuhat.” Diha sa

imong scripture study journal, pagsulat bahin sa maayong mga buhat nga
imong nahimo ug padayon nimong himoon aron sa pagpakita sa imong pagtuo
sa Dios.

Sama sa narekord diha sa Tito 3:9–15, gitambagan ni Pablo ang mga Santos nga
likayan ang pakigbingkil, o pakiglalis, uban sa mga dili tumutuo. Gisultihan usab
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niya si Tito nga magpadala siya og laing mga lider sa Simbahan sa pagbisita
sa Creta.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Tito ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Filemon
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang Epistola ngadto ni Filemon naglangkob og personal nga tambag gikan ni
Apostol Pablo kalabut sa usa ka sitwasyon sa ulipon ni Filemon nga si Onesimo.
Samtang magtuon ka niini nga sulat, imong makat-unan nga kon ang mga tawo
mopasakop sa Simbahan ni Jesukristo, mahimo sila nga mga igsoon diha sa
ebanghelyo (tan-awa sa Filemon 1:16). Mabati usab nimo ang kaimportante sa
katungdanan sa mga disipulo ni Jesukristo sa pagpadangat og kalooy ug
kapasayloan ngadto sa uban (tan-awa sa Filemon 1:16–17).

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Pablo mao ang misulat sa Filemon (tan-awa sa Filemon 1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Ang Sulat ngadto ni Filemon giandam ni Pablo atol sa unang pagkabilanggo sa
Apostol didto sa Roma, mga A.D. 60–62 (tan-awa sa Filemon 1:1, 9; Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Mga Epistola ni Pablo,” scriptures.lds.org).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
“Kini nga epistola usa ka pribado nga sulat mahitungod ni Onesimo, usa ka ulipon
nga nangawat sa iyang agalon, nga si Filemon, ug milayas ngadto sa Roma” (Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mga Epistola ni Pablo”). Si Filemon tingali usa ka
kinabig nga Gresyanhon ug lumulupyo sa Colosas (tan-awa sa Mga Taga-Colosas
4:9). Gitugutan niya ang usa ka kongregasyon sa Simbahan nga magpundok diha
sa iyang panimalay (tan-awa sa Filemon 1:2, 5). Human sa paglayas, si Onesimo
mipasakop sa Simbahan ug nahimong “minahal nga igsoon … diha sa Ginoo”
(Filemon 1:16; tan-awa sa Filemon 1:10–12).

Misulat si Pablo kang Filemon aron pag-awhag kaniya nga dawaton og balik si
Onesimo isip usa ka igsoon diha sa ebanghelyo nga wala ang grabe nga mga silot
nga kasagarang ipahamtang sa milayas nga mga ulipon (tan-awa sa Filemon 1:17).
Mitanyag pa gani si Pablo nga bayaran ang bisan unsang nawala sa panalapi nga
gi-antus ni Filemon tungod ni Onesimo (tan-awa sa Filemon 1:18–19).

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Ang Filemon mao ang kinamub-an ug siguro ang pinakapersonal sa mga sulat ni
Pablo. Usa kini ka sulat nga gitumong ngadto sa usa ka pribado nga indibidwal;
tungod niini, wala kini maglakip og daghang doktrinal nga sulod. Hinoon, ang
pangamuyo ni Pablo nga makig-uli og buot si Filemon sa ulipon nga si Onesimo
naghulagway kon sa unsang paagi nga ang mga doktrina sa ebanghelyo magamit
sa inadlaw nga kinabuhi—niining sitwasyuna, nagpakita nga ang atong relasyon
ngadto kang Jesukristo moresulta sa suod nga relasyon ngadto sa ubang mga
sumusunod ni Kristo ug naghatag og gibug-aton sa kaimportante sa kalooy ug
pagpasaylo.
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Outline
Filemon 1. Gidayeg ni Pablo si Filemon tungod sa gugma nga iyang gipakita
ngadto sa mga Santos. Gipasabut niya nga ang milayas nga ulipon ni Filemon, nga
si Onesimo, nakabig sa ebanghelyo. Gihangyo ni Pablo si Filemon nga dawaton og
balik si Onesimo isip usa ka igsoon diha sa Ginoo. Mitanyag siya nga bayaran si
Filemon sa bisan unsang nawala sa panalapi nga gi-antus niya tungod ni Onesimo.

FILEMON
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UNIT 27: DAY 3

Filemon
Pasiuna
Dinhi niini nga epistola gidayeg ni Apostol Pablo si Filemon tungod sa iyang hugot
nga pagtuo ug sa iyang gugma alang sa Manluluwas ug sa kauban nga mga
miyembro sa Simbahan. Gitambagan niya si Filemon nga dawaton og balik ang
milayas niyang ulipon nga si Onesimo isip usa ka igsoon diha sa ebanghelyo.

Filemon
Gitambagan ni Pablo si Filemon nga dawaton og balik ang milayas niyang ulipon
nga si Onesimo isip usa ka igsoon diha sa ebanghelyo

1. Isip mga miyembro sa Simbahan, kanunay kitang makasugat og
bag-ong mga tawo. Hunahunaa nga dunay usa ka bag-ong tawo

nga mipasakop sa inyong ward o branch. Diha sa imong scripture study journal,
pagsulat bahin sa sosyal nga mga hagit nga mahimong masinati sa usa ka tawo
kon mopasakop sa Simbahan o mobalhin ngadto sa bag-ong ward o branch.
Kon mipasakop ka sa Simbahan o mibalhin ngadto sa bag-ong ward o branch
sa bag-ong mga katuigan, ihulagway ang bisan unsang sosyal nga mga hagit
nga imong nasinati.

Paghunahuna bahin sa mosunod nga mga pangutana: Unsaon nimo pagtratar ang
bag-ong mga miyembro sa inyong ward o branch? Unsaon nimo pagtratar ang mga
miyembro sa Simbahan nga lahi og batasan, dunay lahi nga mga interes, o
nahisakop sa lahi nga sosyal nga grupo kay kanimo?

Samtang magtuon ka sa epistola ni Apostol Pablo ngadto ni Filemon, pangitaa ang
kamatuoran nga makagiya nimo sa imong mga inter-aksyon kauban ang mga
miyembro sa Simbahan.

Atol sa iyang unang pagkabilanggo didto sa Roma, samtang napaubos sa house
arrest, misulat si Pablo kang Filemon, kinsa tingali usa ka Gresyanhon nga kinabig
ngadto sa Simbahan. Sama sa narekord diha sa Filemon 1:1–3, gisugdan ni Pablo
ang iyang epistola pinaagi sa pagpangumusta ni Filemon ug sa uban, lakip na ang
kongregasyon nga nagpundok sa balay ni Filemon.

Basaha ang Filemon 1:4–7, nga mangita kon nganong gidayeg ni Pablo si Filemon.
Dinhi niining konteksto ang pulong pagpakaambit nagpasabut sa pag-apil ug
pakigdait ug ang mga pulong nga “makapalambo sa kahibalo” nagpasabut nga
mahimong aktibo o moepekto.

Mahimong makatabang nga masayud nga sa dihang miingon si Pablo nga “ang
mga kasingkasing sa mga balaan nakatagamtam sa kahayahay” (Filemon 1:7),
gipasabut niya nga ang ilang kasingkasing napamaya ni Filemon.

Ang nag-unang katuyoan ni Pablo sa pagsulat ngadto ni Filemon mao ang
pagsulbad og sitwasyon nga naglambigit ni Filemon ug sa iyang sulugoon, o
ulipon, nga ginganlan og Onesimo. Si Onesimo milayas ug posible nga nangawat
og butang gikan ni Filemon (tan-awa sa Filemon 1:18). Ang pagpangulipon wala
isipa nga dautan sulod sa kultura sa Judeo-Kristiyano sa Bag-ong Tugon ug

651



gisuportahan sa balaod sa Roma. Ang mga silot alang sa milayas nga mga ulipon
naglakip sa grabe nga paglatus, pagbutang og simbolo sa agtang sa ulipon, o gani
pagpatay. Human sa paglayas, nasugatan ni Onesimo si Apostol Pablo.

Basaha ang Filemon 1:8–12, nga mangita sa gihangyo ni Pablo, o kinasingkasing
nga gipangamuyo, nga buhaton ni Filemon. Hibaloi nga diha sa bersikulo 8, ang
pulong nga pagsugo nagpasabut og pagmando ug ang kinahanglan pagabuhaton
nagpasabut og tukma o haum.

Kon ikaw ang naa sa posisyon ni Filemon, unsa kaha ang imong hunahunaon o
bation sa dihang nadawat nimo ang hangyo ni Pablo?

Hibaloi ang mga pulong nga “kang kinsa ako nahimong iyang amahan samtang
ako binilanggo” (Filemon 1:10). Usa ka kahulugan sa verb nga nahimong amahan
[beget] mao ang paghatag og kinabuhi sa usa ka tawo. Samtang nabilanggo si Pablo,
gitabangan niya nga magsugod og bag-ong kinabuhi si Onesimo isip usa ka
sumusunod ni Jesukristo.

Sama sa narekord diha sa Filemon 1:13–14, gusto ni Pablo nga magpabilin si
Onesimo kaniya aron makaabag si Onesimo kaniya, apan dili gusto ni Pablo nga
mobuhat sa ingon nga wala ang pagtugot ni Filemon.

Basaha ang Filemon 1:15–16, nga mangita kon giunsa pag-awhag ni Pablo si
Filemon nga matan-aw ang iyang relasyon uban sa bag-ong nakabig nga si
Onesimo. Ikonsiderar ang pagmarka o pagsulat sa unsay imong makit-an.

Nganong ang pagtan-aw kang Onesimo isip usa ka “igsoon nga minahal”
(Filemon 1:16) nahimong lisud alang kang Filemon?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa bersikulo 16 mao nga
managsoon kita diha sa ebanghelyo.

Kitang tanan espiritu nga mga anak sa atong Langitnong Amahan (tan-awa sa
Mga Hebreohanon 12:9), ug sa ingon managsoon ang tanan. Agig dugang, pinaagi
sa mga ordinansa sa bunyag ug pagkumpirma, sa padayon nga pagpakita og hugot
nga pagtuo diha ni Jesukristo, ug kanunay nga paghinulsol, natawo kita sa
espirituhanong paagi Niining paagiha mahimo kitang mga anak nga lalaki ug mga
anak nga babaye ni Jesukristo (tan-awa sa Mosiah 5:7) ug, busa, managsoon diha
sa Iyang pamilya sa pakigsaad. Bisan pa man sa atong gender, kultura, edad, kaagi,
o sosyal nga kahimtang, mahimo kitang magkatugbang diha sa gingharian sa Dios.

Samtang magbasa ka sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W.
Kimball, pangita og mga paagi diin ang kamatuoran nga kita managsoon diha sa
ebanghelyo makaimpluwensya sa paagi sa pagtratar nato sa usag usa, ilabi na ang
bag-ong mga miyembro sa Simbahan:

“Kanunay kong madasig pinaagi sa pagbasa sa mubo nga epistola ni Pablo
ngadto kang Filemon; nagtudlo kini kanato og usa ka baruganan ug usa ka diwa
kalabut sa panag-igsoonay diha sa ebanghelyo. …

“Usa kini ka inspirasyon ug hingpit nga kalipay nga makita kining samang diwa
nga naglihok sa tibuok Simbahan, nga makita ang mga Santos nga mihangup ug
mitabang ug miabag ug nag-ampo alang niadtong inadlaw nga misulod sa
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gingharian sa Ginoo. Padayon sa pagtinabangay sa usag usa—ug sa daghan pa nga mosulod sa
Simbahan. Abi-abiha sila ug higugmaa ug pakigdait kanila.

“Subo lang, dunay panagsa nga mga panghitabo diin ang uban kanato wala mobuhat sa ingon,
mga istorya sa uban kinsa misalikway niadtong gidawat sa Ginoo pinaagi sa bunyag. Kon ang
Ginoo wala ‘ikaulaw ang pagtawag kanilag mga igsoon’ (Heb. 2:11), busa, atong himoon ang,
… pagkupot sa kamot sa atong mga kaigsoonan ug magpakabana ug mohigugma kanila”
(“Always a Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year,” Ensign, Sept. 1975, 4).

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa imong hunahuna nganong importante man nga masabtan nga mga
managsoon kita diha sa ebanghelyo?

b. Kanus-a man ka nakakita og usa ka tawo nga mitratar sa uban isip
isigka-igsoon diha sa ebanghelyo! Unsa ang maayong mga resulta nga
miabut tungod sa maong kamabination ug gugma?

3. Sulati ang usa ka tawo diha sa inyong ward o branch nga tingali
nagkinahanglan nga mobati nga gihigugma ug gidawat. Mahimo

usab nimong dayegon ang tawo sa iyang mga gasa ug mga tampo ug ipahayag
ang imong pagpakabana isip igsoon diha sa ebanghelyo. Inig human nimo og
sulat, irekord ang summary niini diha sa imong scripture study journal:

Aron makaandam sa pag-ila og dugang nga kamatuoran nga gihulagway diha sa
epistola ni Pablo ngadto kang Filemon, paghunahuna og usa ka higayon sa dihang
ang usa ka tawo nakapasilo o nakasala kanimo.

Basaha ang Filemon 1:17, nga mangita sa gitambag ni Pablo nga buhaton ni
Filemon alang ni Onesimo, ang milayas nga ulipon ni Filemon.

Gihangyo ni Pablo si Filemon nga dawaton og balik si Onesimo ngadto sa iyang
panimalay nga dili mopahamtang kaniya sa grabe nga mga silot nga kasagarang
madawat sa milayas nga mga ulipon. Sama sa gihulagway diha sa instruksyon ni
Pablo ngadto kang Filemon, atong makat-unan nga ang mga disipulo ni
Jesukristo mopadangat og kalooy ug kapasayloan ngadto sa uban.

Nganong lisud man usahay ang pagpadangat og kalooy ug kapasayloan ngadto
sa uban?

Ipasabut nga ang pagpadangat og kalooy ug kapasayloan niadtong nakasala kanato
wala magpasabut nga nagtugot kanila nga makalikay sa mga sangputanan sa ilang
mga lihok, ni nagpasabut kini og dali nga pagpahiuli sa atong pagsalig diha kanila.
Hinoon, nagpasabut kini nga nagpakita kita og kalooy ngadto sa uban ug kalimtan
ang kahiubos, kasuko, o kasakit nga tingali atong gihambin. Kon tukma, mahimo
usab natong tugutan kadtong nakasala nato nga mabalik ang atong pagsalig.

Basaha ang Filemon 1:18–21, nga mangita sa gitanyag nga buhaton ni Pablo alang
ni Onesimo.

Sama sa pagpataliwala ni Pablo alang ni Onesimo, si Jesukristo mopataliwala alang
kanato ug mangamuyo sa atong kawsa atubangan sa Langitnong Amahan
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(tan-awa sa D&P 45:3–5). Gibayaran usab ni Jesukristo ang espirituhanong utang
nga atong nahimo alang sa atong mga sala.

Sa unsang paagi nga ang paghinumdom sa unsay nahimo ni Jesukristo alang
kanato makatabang nga atong mapadangat ang kalooy ug kapasayloan ngadto
sa uban?

4. Tubaga ang usa o dugang pa sa mosunod nga mga hugpong sa mga
pangutana diha sa imong scripture study journal (siguroha nga dili

isulat ang bisan unsang butang nga personal ra kaayo o pribado):

a. Kanus-a man nga ikaw, sama ni Filemon, nagkinahanglan nga mopadangat
og kalooy ug kapasayloan ngadto sa laing tawo? Giunsa man nimo sa
pagpadangat og kalooy ug pagpasaylo niining tawhana? Sa unsang paagi ka
napanalanginan sa pagbuhat sa ingon?

b. Kanus-a man nga ikaw, sama ni Onesimo, naglaum nga makadawat og
kalooy ug kapasayloan gikan sa laing tawo? Giunsa man nimo sa
pagtinguha ang kalooy ug kapasayloan niining tawhana? Sa unsang paagi
ka napanalanginan sa pagbuhat sa ingon?

c. Kanus-a man nga ikaw, sama ni Pablo, miserbisyo isip tigpataliwala tali sa
usa ka tawo nga nagtinguha nga pasayloon ug sa tawo nga nagkinahanglan
nga mopadangat og kapasayloan ug kalooy? Giunsa man nimo sa
pagtabang ang nakasala nga makadawat og kapasayloan ug ang nasad-an
nga tawo nga makapasaylo sa nakasala?

Hunahunaa kon unsay imong mabuhat aron makapadangat og kalooy ug
kapasayloan ngadto sa uban. Samtang magtinguha ka nga malakip, makadawat, ug
makapadangat og kapasayloan ngadto sa uban, ang Ginoo motabang nimo sa
imong mga paningkamot.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Filemon ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga pagsabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

UNIT 27,  DAY 3

654



Pasiuna sa Mga
Hebreohanon
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang Sulat ni Apostol Pablo sa Mga Hebreohanon nagpamatuod sa pagkalabaw ni
Jesukristo. Mas labaw pa Siya sa mga anghel ug dunay mas maayo kaayo nga
pangalan ug mas taas nga tawag. Ang mga anghel mga sulugoon sa Dios, apan si
Jesukristo mao ang Iyang Anak. Kini nga basahon nagtudlo usab nga si Jesus mas
labaw kay ni Moises ug nga ang Iyang pagpangalangad nagdala og bag-ong
pakigsaad nga mas labaw kay sa daang pakigsaad ubos sa balaod ni Moises. Isip
usa ka High Priest [Halangdon nga Pari] sa Melchizedek Priesthood, ang Iyang
priesthood mas labaw kay sa mga high priest ubos sa balaod ni Moises.

Samtang ang mga kasulatan puno sa mga pakisayran sa maulaong pagsakripisyo ni
Jesukristo, ang Iyang Pagkabanhaw, ug Iyang Pagkayab ngadto sa langit, ang Mga
Hebreohanon naghatag og emphasis sa padayon nga buhat sa Manunubos diha sa
kinabuhi sa tanan kinsa moduol Kaniya pinaagi sa pagtuman ug sa hugot nga
pagtuo. Ang pagtuon sa basahon sa Mga Hebreohanon makatabang nga imong
mas masabtan ang doktrina sa Pag-ula ug modasig kanimo nga magpakabuhi uban
sa hugot nga pagtuo diha sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Kadaghanan sa mga Santos sa Ulahing mga adlaw midawat ni Pablo isip tigsulat
[author] sa Mga Hebreohanon (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mga
Epistola ni Pablo”). Hinoon, adunay pipila ka mga pangutana kon si Pablo ba ang
mihimo niini nga sulat tungod kay ang estilo ug pinulongan lahi man sa uban
niyang mga sulat. Giuyunan sa kinatibuk-an nga bisan og ang agi sa pagsulat dili
kang Pablo, ang mga ideya iyaha tungod kay ang mga doktrina nga naa sa Mga
Hebreohanon nahiuyon niadtong anaa sa uban niyang mga sulat. Gipahinungod ni
Propeta Joseph Smith ang iyang mga pamahayag nga gikan sa mga Hebreohanon
ngadto kang Apostol Pablo (tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: Joseph Smith [2007], 119). Alang sa mga katuyoan niini nga manwal,
atong gidawat nga si Pablo ang tigsulat .

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala kita masayud kon diin gisulat ang sulat ni Pedro ngadto sa mga
Hebreohanon. Wala usab kita mahibalo sa tukma kon kanus-a kini gisulat. Hinoon,
ang kadaghanan nagtuo nga gisulat kini sa mga tuig A.D. 60–62, duol-duol sa
panahon nga misulat si Pablo ngadto sa mga Taga-Filipos, sa mga Taga-Colosas, sa
mga Taga-Efeso, ug ni Filemon (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Pauline Epistles,” scriptures.lds.org).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Gihimo ni Pablo ang sulat ngadto sa Mga Hebreohanon sa pag-awhag sa Judeo
nga mga miyembro sa Simbahan aron mamintinar ang ilang hugot nga pagtuo
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kang Jesukristo ug sa dili pagbalik sa naandan nilang mga pamaagi (tan-awa sa
Mga Hebreohanon 10:32–38). Ubos sa kabug-aton sa nagkalahi-lahi nga mga
kasakit, daghan niining mga Kristiyano nga mga Judeo dayag nga wala na
magpadayon sa Simbahan ug mibalik sa gibati nilang kasiguroan sa pagsimba sa
mga Judeo didto sa sinagoga (tan-awa sa Hebrews 10:25, 38–39). Nagtinguha si
Pablo nga ikapakita niini nga mga Kristiyano nga mga Judeo nga ang balaod ni
Moises mismo nagtumbok kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula isip maoy tinuod
nga tinubdan sa kaluwasan.

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Kay sa pagkahimong usa lang gyud ka sulat, ang mga Hebreohanon mas labaw kay
sa usa ka gipatas-an nga sermon o wali nga balik-balik nga nag-refer ngadto sa
mga kasulatan ug mga naandang buhaton sa mga Israelite. Mao kini ang
pinakataas nga wali nga naa sa kasulatan kon ngano ug sa unsang paagi si
Jesukristo mao ang pinakalabaw sa tanang butang.

Ang Mga Hebreohanon nagtudlo nga si Jesukristo mas labaw kay sa balaod tungod
kay Siya ang mihatag sa balaod. Ang Mga Hebreohanon nagtudlo usab nga ang
mga propeta nakadawat og gahum pinaagi sa hugot nga pagtuo Kaniya, nga Siya
ang bantugan nga High Priest diin ang mga pagsakripisyo sa mga kapanahunan sa
Daang Tugon natuman na, nga Siya mas labaw kay sa mga anghel, ug nga pinaagi
sa Iyang maulaon nga sakripisyo kita makadawat og kapasayloan sa mga sala.

Ang basahon sa Mga Hebreohanon usa sa pipila lamang ka dapit sa Biblia diin
atong mabasa ang mahitungod sa propeta nga si Melchizedek (tan-awa sa Mga
Hebreohanon 7:1–4) ug ang priesthood nga ginganlan sunod sa iyang pangalan
(tan-awa sa Mga Hebreohanon 5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17). Ang Mga Hebreohanon
nagtudlo nga ang Melchizedek Priesthood mas labaw kay sa Aaronic Priesthood,
ug nagpakita kini nga ang kaluwasan wala diha sa balaod ni Moises o sa mga
ordinansa nga gipangalagad pinaagi sa Levitical nga mga kaparian apan diha kang
Jesukristo ug sa mga ordinansa sa Melchizedek Priesthood (tan-awa sa Mga
Hebreohanon 7:5–28). Ang Mga Hebreohanon 11:1–12:4 naghatag og tataw nga
pagpamulong mahitungod sa hugot nga pagtuo ug nagtudlo sa unsang paagi ang
mga indibidwal makasalig kang Jesukristo. (Tan-awa sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Espistola ni Pablo, Mga.”)

Outline
Mga Hebreohanon 1–6. Si Jesukristo mao ang tukma nga hulad sa Amahan. Mas
labaw pa Siya sa mga anghel ug sa tanang propeta nga nag-una Kaniya, lakip ni
Moises. Ang karaang mga Israelitas nga gipagawas gikan sa Ehipto napakyas nga
makasulod sa kapahulayan sa Ginoo tungod kay gipatig-a nila ang ilang mga
kasingkasing batok kang Jesukristo ug sa Iyang sulugon nga si Moises. Isip
Halangdon nga Pari o High Priest, si Jesus mas labaw sa tanan nga high priest sa
panahon ni Moses. Pinaagi sa Iyang pag-antus, si Kristo nahimong hingpit.
Makasulod kita sa kapahulayan sa Ginoo ug “manag-uswag kita ngadto sa
[pagkahingpit]” pinaagi sa mga doktrina ug mga ordinansa sa ebanghelyo (Mga
Hebreohanon 6:1).
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Mga Hebreohanon 7–13. Ang Melchizedek Priesthood mangalagad sa ebanghelyo
ug mas labaw kini kay sa Aaronic Priesthood. Ang tabernakulo ug ang mga
ordinansa ni Moises naglarawan sa pangalagad ni Kristo. Natuman ni Jesukristo
ang balaod ni Moises pinaagi sa pagpaagas sa Iyang dugo, diin kita makadawat og
kaluwasan ug kapasayloan sa atong mga sala. Pinaagi sa hugot nga pagtuo, ang
mga propeta ug ubang mga lalaki ug babaye mihimo og matarung nga mga buhat
ug mga milagro.

MGA HEBREOHANON
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UNIT 27: DAY 4

Mga Hebreohanon 1–4
Pasiuna
Gitudloan ni Apostol Pablo ang mga Santos nga Hebreohanon, o mga Judeo nga
Kristiyanos, mahitungod sa tinuod nga kinaiyahan ni Jesukristo. Gitudlo usab niya
ngadto nila ang mahitungod sa Pag-ula sa Manluluwas ug ang pipila ka mga
panalangin nga moabut isip resulta sa Pag-ula. Gipakigbahin ni Pablo ang
kasinatian sa karaang mga Israelite nga nahisalaag sa kamingawan sa pagtudlo sa
mga Santos kon unsay kinahanglan gayud nilang buhaton aron makasulod sa
kapahulayan sa Ginoo.

Mga Hebreohanon 1
Gitudlo ni Pablo ang mahitungod sa kinaiyahan ni Jesukristo
Basaha ang mosunod nga mga sitwasyon [scenario]:

• Usa ka batan-ong babaye napul-an na sa tawag sa iyaha nga “buotan” nga
babaye tungod kay dili siya moapil sa pipila ka mga kalihokan sa iyang mga
higala. Naghunahuna siya nga lugakan lang una niya ang pagsunod sa mga
sumbanan aron makig-uban siya sa grupo.

• Usa ka batan-ong lalaki nga nagserbisyo og misyon nakamatikud nga ang
misyonaryo nga buhat mas lisud kay sa iyang gidahuman, ug naghunahuna siya
nga mopauli.

Unsa ang komon niini nga mga sitwasyon? Unsa ang ubang mga rason nganong
undangon man sa ubang tawo ang ilang mga paningkamot sa pagbuhat sa butang
nga nahibaloan nilang eksakto?

Gihimo ni Apostol Pablo kini nga Sulat ngadto sa mga Hebreohanon dihang ang
pipila ka mga Judeo (o Hebreohanon) nga mga kinabig wala na magtambungan og
mga miting sa Simbahan tungod sa pagpanggukod ug ubang matang sa
pagpamugos [pressure]. Mibalik sila sa mga butang nga komon ug, mao nga,
mibati nga may kasiguroan sa naandang pagsimba sa mga Judeo, nga wala
maglakip sa pagtuo kang Jesukristo (tan-awa sa Mga Hebreohanon 10:25, 38–39).
Gihimo ni Pablo kini nga sulat sa pag-awhag niini nga mga miyembro sa Simbahan
sa pagpabiling matinud-anon kang Jesukristo.

Samtang imong tun-an kini nga sulat ngadto sa mga Hebreohanon, pangita og
mga kamatuoran nga makatabang nimo sa pagpabiling matinud-anon kang Kristo
kon bation nimo nga maayo nang iundang.

Basaha ang Mga Hebreohanon 1:1–3, 10, nga mangita og mga doktrina nga gitudlo
ni Pablo sa Judeo nga mga Santos mahitungod sa Manluluwas.

1. Diha sa imong scripture study journal, isulat ang mga doktrina
mahitungod ni Jesukristo nga imong makit-an diha sa Mga

Hebreohanon 1:1–3, 10. Sama pananglit, gikan sa mga bersikulo 2 ug 10 imong
mahibaloan ang mosunod nga doktrina: Gimugna ni Jesukristo ang mga
langit ug yuta. Samtang tutukan nimo pag-ayo imong madiskubrihan nga kini
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nga mga bersikulo nagtudlo og daghang dugang nga makahuluganong mga
doktrina mahitungod sa Manluluwas.

Pag-ila sa mga Doktrina ug mga Baruganan
Ang mga kasulatan naglangkob og daghan pang mga doktrina ug mga baruganan kay sa gitino
dinhi sa manwal sa seminary. Samtang imong tun-an sa imong kaugalingon ang mga kasulatan,
praktisa ang pagpangita og dugang nga mga kamatuoran nga magamit nimo sa imong kinabuhi.
Ang Mga Hebreohanon 1:1–3, 10 nagtanyag og maayo kaayong oportunidad nga ma-praktis ang
pag-ila sa mga doktrina mahitungod ni Ginoong Jesukristo.

Bantayi ang mga pulong nga “tukma nga hulad sa iyang kinaiya” diha sa Mga
Hebreohanon 1:3. Kini nga mga pulong nagpasabut nga si Jesukristo sama og
panagway sa Langitnong Amahan ug mipakigbahin sa Iyang balaanon nga kinaiya.
Ang mga pulong nga “nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga
gipamulong niya” sa mao gihapon nga bersikulo nagpasabut nga si Jesukristo
gamhanan sa tanan.

Hunahunaa kon asa niana nga mga kamatuoran nga imong nahibaloan diha sa
Mga Hebreohanon 1:1–3, 10 ang tingali makatabang nimo kon ikaw tintalon nga
mopahilayo sa pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo.

Ang tema nga sagad makit-an diha sa Mga Hebreohanon mao ang pagkalabaw ni
Jesukristo. Sama pananglit, diha sa Mga Hebreohanon 1:4–14, gipakita ni Pablo nga
ang Manluluwas mas labaw kay sa mga anghel. Sa sunod nga mga kapitulo,
padayon niya nga gipakita ang kahamili ug pagkalabaw ni Kristo.

Ngano kaha nga ang pagkaila nga si Jesukristo mas labaw kay sa tanang butang
makatabang sa tawo nga nagkalisud sa pagpabiling matinud-anon Kaniya?
____________________

Ipadayon ang pagpangita niini nga tema samtang tun-an nimo ang nahibilin sa
sulat ni Pablo ngadto sa mga Hebreohanon.

Mga Hebreohanon 2
Gitudlo ni Pablo nga si Jesukristo mao ang Kapitan [Tigpasiugda] sa atong
kaluwasan
Hunahunaa ang proseso sa pagpili og usa ka kapitan [tigpasiugda] o lider sa
lain-laing mga team o pundok nga imong apilan (sama pananglit, sa athletics,
debate, drama, o mga club sa eskwelahan). Unsa nga mga kwalipikasyon ang
imong pangitaon kon magpili ka og kapitan o lider?

Diha sa Mga Hebreohanon 2, gidugang sa pagpasabut ni Apostol Pablo ang
mahitungod sa kinaiyahan ug pagkatawo ni Jesukristo ngadto sa mga kinabig nga
mga Judeo aron matabangan sila nga makasabut nganong gikinahanglan nga sila
mosunod Kaniya. Basaha ang Mga Hebreohanon 2:10, nga mangita sa gitudlo ni
Pablo nga si Jesukristo mao ang kapitan.

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga si Jesukristo mao ang
Tigpasiugda sa atong kaluwasan.
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2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi si Jesukristo ang Tigpasiugda sa atong

kaluwasan?

Basaha ang Mga Hebreohanon 2:8–9, 14–18 nga mangita sa mga pulong nga
naghulagway nganong ang Manluluwas kwalipikado nga mahimong Tigpasiugda
sa atong kaluwasan. Mahimo nimong markahan ang unsay imong makit-an.

Diha sa Mga Hebreohanon 2:9, ang gitudlo ni Pablo nga si Jesukristo “sa
makadiyot nahimo una nga ubos sa mga manolunda” nagpasabut sa pagkanaog sa
Manluluwas gikan sa Iyang premortal nga trono aron mosinati sa mortalidad ug sa
Iyang pag-antus ug kamatayon, diin Siya “nakasinati sa tanan nga mga butang”
(D&P 88:6). Ang mga pulong nga “nakaambit man sa unod ug dugo” diha sa Mga
Hebreohanon 2:14 nagpasabut nga kita mga mortal. Ang mga pulong nga
“paghimog halad-pasiuli [reconciliation] alang sa mga sala sa katawhan” diha sa
Mga Hebreohanon 2:17 nagpasabut nga si Kristo nakahimo sa pagtubos sa atong
mga sala.

Sumala sa bersikulo 9, unsa ang gihimo ni Jesus para sa tanang katawhan? Sumala
sa bersikulo 14, kinsa ang iyang gibuntog pinaagi sa Iyang Pag-ula?

Timan-i nga si Pablo wala lamang mag-refer sa Manluluwas isip Tigpasiugda sa
atong kaluwasan, apan siya mitawag usab Kaniya og “maloloy-on ug kasaligang
labawng sacerdote [high priest]” (Mga Hebreohanon 2:17). Gipahisama ni Pablo si
Jesukristo ngadto sa usa ka Judeo nga high priest tungod kay ang high priest
gitan-aw nga usa ka tigpataliwala tali sa mga tawo ug sa Dios.

Sumala sa Mga Hebreohanon 2:18, ngano nga ang Manluluwas nakahimo man sa
pagluwas (paghupay o pagtabang) kanato? ____________________

Basaha ang Mga Hebreohanon 4:14–16, nga mangita og dugang nga panabut nga
gihatag ni Pablo kon sa unsang paagi ang Manluluwas usa ka maloloy-on ug
matinud-anong high priest.

Gikan sa Mga Hebreohanon 2:17–18 ug sa 4:14–16, atong mahibaloan ang
mosunod nga kamatuoran: Tungod kay si Jesukristo nag-antus ug gitintal sa
tanang butang, Siya hingpit nga nakasabut kanato ug makatabang kanato sa
mga panahon sa panginahanglan. (Tan-awa usab sa Alma 7:11–13.)

3. Sa imong scripture study journal, isulat ang imong mga pagbati kon
sa unsang paagi ang mga kamatuoran nga nailhan o nahibaloan

diha sa Mga Hebreohanon 2 makatabang kanimo nga magmasaligon sa imong
desisyon nga sundon si Jesukristo isip imong lider.

Mga Hebreohanon 3–4
Gitudlo ni Pablo kon unsaon nato sa pagsulod sa kapahulayan sa Ginoo
Unsa nga butang ang gibati nimo nga usahay makabalaka o makahingawa?
Hunahunaa kon unsaon nimo sa pagkaplag og kalinaw ug kapahulayan gikan niini
ug sa ubang tinubdan sa kasamok ug kahingawa.

Sa kapanahunan ni Pablo ang Judeo nga mga Santos gipanggukod tungod sa
pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sigun sa narekord sa Mga Hebreohanon
3–4, gihisgutan ni Pablo ang kasinatian gikan sa Daang Tugon aron sa pagtudlo sa
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mga Santos kon unsaon sa pagkaplag og kapahulayan sa kinabuhi karon ug
sa sunod.

Sa karaang panahon, human nga nakalayas sila gikan sa Ehipto, nasuko ang Ginoo
sa mga anak sa Israel tungod sa ilang pagsupak. Isip sangputanan, wala sila tuguti
nga makasulod sa kapahulayan sa Ginoo (tan-awa sa Numeros 14; Jacob 1:7–8;
Alma 12:33–37; 13:6, 12–13, 28–29).

Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong nga “akong kapahulayan” diha sa Mga
Hebreohanon 3:11.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84:24, nga mangita kon unsa nga tudling
ang nagtudlo mahitungod sa kapahulayan sa Ginoo.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
nga, “Ang tinuod nga mga santos makasulod ngadto sa kapahulayan sa Ginoo
samtang ania niining kinabuhia, ug pinaagi sa pagtuman sa kamatuoran,
padayon sila nianang bulahan nga kahimtang hangtud nga sila mopahulay
kauban sa Ginoo didto sa langit. … Ang kapahulayan sa Ginoo, kon ang
pagkamortal ang hisgutan, mao ang pagkaangkon og hingpit nga kahibalo sa

kabalaan sa talagsaong buhat sa ulahing mga adlaw. … Ang kapahulayan sa Ginoo, sa
kahangturan, mao ang pagkaangkon og kahingpitan sa himaya sa Ginoo” (Mormon Doctrine,
2nd ed. [1966], 633).

Basaha ang Mga Hebreohanon 4:1 nga mangita sa gikabalak-an ni Pablo nga dili
unya mabuhat sa pipila ka mga miyembro sa Simbahan.

Basaha ang mosunod nga mga tudling: Mga Hebreohanon 3:7–8, 12–15, 18–19;
4:2–3, 6–7, 11. Basaha usab ang Hubad ni Joseph Smith, Mga Hebreohanon 4:3 (sa
Mga Pinili Gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia). Samtang magbasa ka niini
nga mga tudling, pangitaa ang unsay gibalik-balik sa pagtudlo ni Pablo kon unsaon
nato sa pagsulod ngadto sa kapahulayan sa Ginoo.

Timan-i ang mga pulong nga “ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasingkasing”
(Mga Hebreohanon 3:8, 15; 4:7). Kini nga mga pulong nagpasabut nga
kinahanglang dili nato sirad-an ang atong mga kasingkasing ngadto sa
kamatuoran ug inspirasyon; kinahanglang ablihan nato kanunay ang atong mga
kasingkasing, andam, ug magmasulundon sa Dios ug sa Iyang mga sugo.

Gikan sa mga pagtulun-an ni Pablo atong makat-unan nga kon magpabilin
kitang matinud-anon sa Manluluwas ug dili pagahion ang atong mga
kasingkasing, makasulod kita ngadto sa kapahulayan sa Ginoo.

Sa unsang mga paagi nga ang pagpili nga motuo sa Manluluwas ug pag-abli
kanunay sa atong mga kasingkasing ngadto sa katuyoan ug plano sa Dios
makatabang nato sa pagpabiling matinud-anon sa Ginoo? Paghunahuna og tawo
nga imong nailhan kinsa usa ka maayong ehemplo bahin niini nga baruganan. Sa
piho nga paagi unsa ang gihimo niining tawhana aron magpabiling matinud-anon?

4. Sa imong scripture study journal, isulat kon unsay imong buhaton
aron magpabiling matinud-anon ngadto ni Jesukristo ug abli

kanunay ang imong kasingkasing ngadto Kaniya.
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5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Hebreohanon 1-4 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 28: DAY 1

Mga Hebreohanon 5–6
Pasiuna
Gitudlo ni Apostol Pablo nga kadtong makadawat sa priesthood kinahanglan nga
tinawag sa Dios ug nga si Jesukristo “gitudlo siya nga [mahimong] labawng
sacerdote [halangdon nga pari] sumala sa laray ni Melquisedec” (Mga
Hebreohanon 5:10). Giawhag ni Pablo ang mga miyembro sa Simbahan nga
magbaton og kakugi, pagtuo, pailub, ug paglaum sa pag-angkon sa mga saad
sa Dios.

Magtuon sa mga Kasulatan kada Adlaw
Ang padayon nga inadlawng pagtuon sa kasulatan makatabang nimo sa pagkat-on sa
ebanghelyo, makapalambo sa imong pagpamatuod, ug pagpaminaw sa tingog sa Ginoo.
Miingon si Presidente Harold B. Lee, “Kon kita dili magbasa sa mga kasulatan adlaw-adlaw, ang
atong mga pagpamatuod magtubo nga magkahanap, ang atong pagkaespirituhanon dili
magkadugang ang giladmon” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Harold B. Lee
[2000], 71). Samtang imong ipadayon ang imong pagtuon sa Bag-ong Tugon, mapanalanginan
ka sa pagbasa sa mga kasulatan adlaw-adlaw.

Mga Hebreohanon 5
Gitudlo ni Pablo nga kadtong modawat sa priesthood kinahanglan nga tinawag
sa Dios
Hunahunaa nga ang usa ka kaila misulat sa title nga Doktor sa usa ka papel ug
gipapilit kini sa iyang sinina. Bisan og isul-ob niya kana nga gisulatan niana nga
titulo o tawag, unsay imong kalabutan mga kabalaka kon kining tawhana mosulay
sa pag-opera nimo human ka maaksidente? Unsay imong mga kabalaka kon
magsul-ob siya og label nga may titulo o tawag nga Law Enforcement Officer ug
tiketan ka tungod kay mihimo ka og sayop?

Ngano kaha nga magpanuko man ka sa pagsalig niining tawhana sa paghimo sa
mga tahas nga may kalabutan sa mga title nga siya ra ang naghimo-himo?

Bisan og nagsul-ob siya og label nga dunay title, kining tawhana kulang sa
gikinahanglang awtoridad ug abilidad sa paghimo niini nga mga tahas. Sama nga
ang katilingban moestablisar og mga paagi sa pagkuha og awtoridad aron
makabuhat sa piho nga mga responsibilidad, ang Dios miestablisar og pamaagi
aron mabatunan ang Iyang awtoridad sa pagbuhat sa piho nga mga responsibilidad
sa Iyang Simbahan. Samtang imong tun-an ang Mga Hebreohanon 5, pangitaa ang
sumbanan nga giestablisar sa Dios aron mabatunan ang Iyang awtoridad.

Gihulagway ni Apostol Pablo ang Manluluwas isip “labawng sacerdote
[halangdong pari]” (Mga Hebreohanon 4:14). Basaha ang Mga Hebreohanon
5:1–3, nga mangita kon unsay gitudlo ni Apostol Pablo mahitungod sa tahas sa
high priest tali sa mga Israelite ubos sa balaod ni Moises.
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“Ubos sa balaod ni Moises, ang opisyal nga tigdumala sa Aaronic Priesthood gitawag og
halangdon nga pari [high priest]. Ang buhatan [office] gipanunod ug madawat sa unang natawo
diha sa banay [pamilya] ni Aaron, si Aaron sa iyang kaugalingon nga mao ang unang halangdon
nga pari sa Aaronic nga kapunongan.” Ang high priest sa kasagaran magserbisyo hangtud sa
katapusan sa iyang kinabuhi, apan kini nga office sa katapusan giilog sa dautang mga tawo.
“Ang mga halangdon nga pari wala na mapili sa tukmang paagi ug gipanghatag na kini ubos sa
pagbuot ni Herod ug ingon man sa mga Romano. Ang office langkuban sa 28 ka lahi-lahi nga
mga lalaki niadtong 37 B.C. ug A.D. 68” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Halangdon nga
Pagkapari”).

Basaha ang Mga Hebreohanon 5:4, nga mangita sa unsang paagi pilion ang
halangdon nga pagkapari.

Aron masabtan sa unsang paagi si Aaron “tinawag sa Dios” (Mga Hebreohanon
5:4), basaha ang Exodo 28:1, nga nagrekord sa inter-aksyon nga nahitabo tali sa
Dios ug ni Moises sa Bukid sa Sinai.

Hunahunaa kon nganong mahinungdanon nga ang Dios mopadayag sa tawag ni
Aaron ngadto kang Moises kay sa kang Aaron ra mismo o sa uban. Si Moises maoy
propeta ug siya, mismo, gihatagan sa awtoridad nga makadawat sa ingon niana
nga pagpadayag ug pagdumala sa paggamit sa Iyang priesthood dinhi sa yuta.

Gikan sa instruksyon ni Pablo diha sa Mga Hebreohanon 5:4, atong nakat-unan
nga kadtong gi-orden sa priesthood kinahanglang tinawag sa Dios pinaagi sa
pagpadayag sa awtorisado Niyang mga sulugoon. Sa Simbahan karon, ang
awtorisadong mga lider sa priesthood ang mointerbyu sa kandidato para i-orden
ug mangayo og giya sa Espiritu Santo sa pagtino sa kaandam sa kandidato ug
katakus nga ma-orden sa priesthood.

Sa unsang paagi kini nga kamatuoran susama sa proseso sa pagtawag og mga tawo
nga moserbisyo sa ubang mga posisyon sa Simbahan?

Basaha ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5, nga mangita sa unsang paagi
giila ang nag-una nga kamatuoran diha sa Mga Hebreohanon 5:4 ug ang
“pagkatinawag sa Dios, sama ni Aaron” makita diha sa gisulat ni Propeta Joseph
Smith. Hinumdumi nga ang panagna nagpasabut nga pagpadayag.

Sumala sa ikalima nga artikulo sa hugot nga pagtuo, subay sa giingon nga
“pagatawgon sa Dios, pinaagi sa panagna,” unsa pa ang laing mahitabo sa tawo
aron mahimong awtorisado sa “pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa pagpangalagad
sa mga ordinansa niini”?
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Ang Daang Tugon ug ang Bag-ong
Tugon nagrekord nga ang mga propeta,
mga naghupot sa priesthood, ug mga
magtutudlo sa ebanghelyo makadawat
sa ilang mga calling pinaagi sa
pagpandong sa mga kamot pinaagi sa
awtorisadong mga naghupot sa
priesthood (tan-awa sa Numeros
27:18–23; Mga Buhat 6:5–6; 13:2–3;
1 Timoteo 4:14).

1. Tubaga ang usa o duha
ka mga pangutana diha sa imong scripture study journal:

a. Sa unsang paagi ang proseso sa pagtawag og mga tawo diha sa mga
posisyon sa Simbahan karon nagsubay sa sumbanan nga giestablisar sa mga
kasulatan?

b. Nganong importante man nga mahibaloan nga ang awtoridad sa priesthood
madawat lamang sa ingon niini nga paagi?

Basaha ang Mga Hebreohanon 5:5–6, nga mangita kon si kinsa ang mihatag sa
Manluluwas sa Iyang awtoridad.

Sumala niini nga mga bersikulo, ang Langitnong Amahan mihatag sa priesthood
ngadto sa Iyang Anak nga si Jesukristo. Mamahimo Siya nga “pari hangtud sa
kahangturan sumala sa laray ni Melchisedec” (Mga Hebreohanon 5:6).

Isip usa ka office sa Melchizedek Priesthood, ang office sa halangdong pari o high priest
“magamit kang Jesukristo isip Halangdong Pari. Si Adan ug ang tanang patriyarka mga
halangdong pari usab. Karon, tulo ka tigdumala nga halangdon nga mga pari naglangkob sa
Kapangulohan sa Simbahan ug nagdumala sa tanan nga naghupot sa priesthood ug sa mga
miyembro sa Simbahan. Dugang nga takus nga mga tawo gi-orden nga halangdon nga mga pari
nga angay sa tibuok Simbahan karon” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Halangdon nga
Pagkapari,” scriptures.lds.org).

Basaha ang Mga Hebreohanon 5:7–10, ug ikonsiderar ang pagmarka sa bersikulo 9
kon unsay nakab-ot ni Jesukristo. Ang mga bersikulo 7–8 nag-refer ngadto ni
Melchizedek, nga propeta ug hari nga nagpuyo sa panahon ni Abrahan.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
nga kining mga bersikulo “magamit kang Melchizedek ug kang Kristo, tungod
kay si Melchizedek usa ka ehemplo kang Kristo ug ang pangalagad sa propeta
naglarawan ug naghulagway sa atong Ginoo” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:157).

2. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi si Jesukristo “nahimong tuburan sa

dayong kaluwasan” (Mga Hebreohanon 5:9) sa tanang motuman Kaniya?
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Sigun sa narekord sa Mga Hebreohanon 5:11–14, gipahayag ni Pablo ang usa ka
tinguha nga makatudlo pa og dugang niini nga hilisgutan apan miingon nga ang
mga tawo nagkulang sa espiritwal nga panabut ug kahingkod aron masabtan ang
mas dugang pa nga mga pagtulun-an.

Mga Hebreohanon 6
Giawhag ni Pablo ang mga miyembro sa Simbahan nga magbaton og kakugi,
pagtuo, pailub, ug paglaum sa pag-angkon sa mga saad sa Dios
Misaad ang Dios sa Iyang mga anak og mga panalangin sama sa kalinaw, kalipay,
kapasayloan, tubag sa pag-ampo, mga panalangin nga nalakip sa patriyarkal nga
mga panalangin, pagkabanhaw, ug kinabuhing dayon. Ang uban niini nga
panalangin mag-agad sa atong mga pagpili.

Unsa ang usa ka gisaad nga panalangin ang gipaabut nimong madawat?

Sigun sa narekord sa Mga Hebreohanon 6, giawhag ni Pablo ang mga Santos nga
dili hunungon ang pagpaningkamot sa mga panalangin nga gisaad sa Ginoo.
Samtang imong basahon kini nga kapitulo, pangita og mga kamatuoran nga
makatabang nga imong madawat ang mga panalangin nga gisaad sa Dios.

Basaha ang Mga Hebreohanon 6:1–3, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo sa
mga Santos nga pagabuhaton. Hinumdumi nga ang Hubad ni Joseph Smith, Mga
Hebreohanon 6:1 nag-ingon nga, “Busa sa walay pagbiya sa mga baruganan sa
doktrina ni Kristo” (mga italic gidugang). Sa Hubad ni Joseph Smith, sa Mga
Hebreohanon 6:3 (sa Giya sa mga Kasulatan) nag-ingon nga, “Ug kita moadto
ngadto sa kahingpitan kon ang Dios motugot.”

Ang pagkahingpit nagpasabut nga pagkahimong hingkud sa espirituhanon o
kompleto (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Hingpit,”
scriptures.lds.org). Atong mabasa sa Mga Hebreohanon 6:1–2 nga ang nahaunang
mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo magporma og pundasyon nga
angay natong tukuron samtang magtrabaho kita padulong sa pagkahingpit, o
espirituhanong pagkahingkod.

Sigun sa narekord sa Mga Hebreohanon 6:4–8, gihulagway ni Pablo kadtong
giingon nga mga anak sa kapildihan—kadtong adunay kompleto ug hingpit nga
kahibalo nga si Jesus mao ang Kristo ug dayon mopalayo gikan niini nga
kamatuoran ug mamahimong mga kaaway sa Dios. Gikumpara ni Pablo kini nga
mga indibidwal ngadto sa mga Santos kinsa maoy tuyo niini nga sulat, nga
naghago sa pangalan ni Kristo (tan-awa sa Mga Hebreohanon 6:9–10).

Basaha ang Mga Hebreohanon 6:11–15, nga mangita kon unsay giawhag ni Pablo
nga buhaton sa mga Santos samtang naningkamot sila nga makaangkon sa gisaad
nga mga panalangin sa Dios. Makatabang ang pagkahibalo nga ang mga pulong
nga “magapadayag sa samang [pagkamapaningkamuton] sa pagkab-ot sa hingpit
nga pagsalig sa paglaum” diha sa bersikulo 11 nagpasabut sa pagkugi hangtud
atong madawat ang gisaad sa Dios nga mga panalangin.

Gihulagway ni Pablo ang ehemplo ni Abraham sa kakugi, pagtuo, ug pailub sa
pagtinguha sa gisaad sa Dios nga mga panalangin. Si Abraham 75 anyos dihang
gisaaran siya sa Dios og kaliwatan, ug dayon naghulat siya og 25 ka tuig nga
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matuman kini nga saad pinaagi sa pagkatawo ni Isaac. Gikan sa instruksyon ni
Pablo atong makat-unan nga pinaagi sa pagkugi hangtud sa katapusan, pagtuo
kang Jesukristo, ug pailub, atong mapanunod ang gisaad sa Dios nga mga
panalangin.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Ngano kaha nga ang kakugi, pagtuo kang Jesukristo, ug pailub importante
man samtang magtinguha kita nga makadawat sa gisaad sa Dios nga mga
panalangin?

b. Kanus-a ka nakadawat sa gisaad nga panalangin pinaagi sa kakugi, pagtuo
kang Jesukristo, ug pailub?

Sigun sa narekord sa Mga Hebreohanon 6:16–18, gitudlo ni Pablo nga ang Dios
motuman sa Iyang mga saad ug dili mamakak. Busa, makalaum kita sa Iyang mga
saad ug makasiguro sa katumanan niini.

Basaha ang Mga Hebreohanon 6:19–20, nga mangita sa unsang paagi ang atong
paglaum sa mga saad sa Dios makaapektar sa atong kinabuhi.

Usa ka kamatuoran nga atong mahibaloan sa Mga Hebreohanon 6:19 mao nga ang
atong paglaum sa mga gisaad sa Dios usa ka espirituhanong angkla sa atong
mga kalag. Ang paglaum mao “ang masaligon nga pagpaabut ug paghandom
alang sa gisaad nga mga panalangin sa pagkamatarung” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Paglaum,” scriptures.lds.org).

4. Sa imong scripture study journal, pagdrowing og litrato sa usa ka
angkla. Ikonsiderar unsay mahimo sa angkla para sa usa ka barko.

Isulat kon sa unsang paagi ang imong paglaum sa mga gisaad sa Dios
nahimong espirituhanon nga angkla para kanimo.

Pamalandungi kon sa unsang paagi nimo mapalambo sa hingpit ang kakugi,
pagtuo, pailub, ug paglaum. Mahimo nimong irekord ang mga impresyon nga
imong nadawat diha sa imong personal nga journal.

5. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Hebreohanon 5–6 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 28: DAY 2

Mga Hebreohanon 7–10
Pasiuna
Gitudlo ni Apostol Pablo nga si Jesukristo mao ang Tigpataliwala sa “bag-ong
pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel” (Mga Hebreohanon 8:8). Gipasabut niya
nga ang sakripisyo sa Manluluwas mas labaw kay sa mga sakripisyo nga
gipanghimo sa mga high priest o halangdon nga mga pari ubos sa balaod ni
Moises. Gipasabut sab niya nga ang mga ordinansa ni Moises naghatag og tumong
sa mga tawo ngadto sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula.

Mga Hebreohanon 7–8
Gitudlo ni Pablo nga si Jesukristo ang Tigpataliwala sa bag-ong pakigsaad
Diha sa mga luna nga gihatag, ilha ang
mga butang nga nagmugna sa
matag anino.

Nganong nailhan man nimo kon
unsang butanga ang gibasihan niini
nga anino?

Ang Daang Tugon naghisgot bahin sa
daghang mga seremonya ug mga
ordinansa nga nagsimbolo ug
naglarawan sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula. Tungod kay si Pablo nahibalo nga
ang Kristiyanong mga Judeo, o mga Hebreohanon, pamilyar niini nga mga
seremonya ug mga ordinansa, iyang gi-refer kini sa iyang sulat dihang gitudloan
niya ang mga Santos mahitungod ni Jesukristo.

Mga Simbolo sa Kasulatan
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan nag-ingon nga: “Ang mga kasulatan daghan kaayong
simbolo ug pagpahayag gamit ang paghulagway. Ang mga seremonya ug mga ordinansa
nagsimbolo sa ilang gibuhat, ug ang tanan nagpamatuod kang Jesukristo. … Ang tabernakulo
nagsimbolo sa mahangturong mga butang (Heb. 8–10), sama sa tibuok balaod ni Moises,
naglangkob sa mga matang ug mga larawan ni Kristo” (“Simbolo”). Ang pagsabut niini nga
matang ug larawan makapalawom sa atong panabut ug gugma sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang tanang kasulatan naglakip sa mga matang, larawan, simbolo, ug pagkasama
kang Jesukristo. Ang mga matang, larawan, simbolo, ug pagkasama mga butang
nga nagrepresentar sa mas dagkong mga reyalidad. Kadaghanan niini nga
paghulagway gihimo pinaagi sa mga tawo, mga butang, panghitabo, ug mga
sitwasyon.

Ang balaod ni Moises gihimo nga mahimong usa ka matang ug larawan ni
Jesukristo, o simbolo nga naghimo sa mga Israelite nga magtumong ngadto kang
Kristo ug sa Iyang maulaon nga sakripisyo (tan-awa sa 2 Nephi 11:4; Jacob 4:4–5).
Gipasabut ni Apostol Pablo kon sa unsang paagi kini gihimo sa ubang mga bahin
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Gi-orden ni Moises si Aaron nga high priest o
halangdon nga pari sa Aaronic Priesthood.

sa balaod. Gusto siyang motabang sa mga Santos nga mga Judeo nga magpabiling
matinud-anon kang Jesukristo imbis mobalik sa pagsunod sa balaod ni Moises,
sama sa gipangbuhat sa uban.

Imong nabasa sa Mga Hebreohanon 2:17 nga gi-refer ni Pablo si Jesukristo nga
mao ang “maloluy-on ug kasaligang high priest o halangdon nga pari.” Sugod sa
kapanahunan ni Moises hangtud sa panahon ni Jesukristo, ang high priest mao
ang tigdumalang opisyal sa Aaronic Priesthood nga usahay tawagon nga Levitical
Priesthood, nagpasabut sa awtoridad sa Aaronic Priesthood nga gihuptan sa mga
sakop sa tribo ni Levi (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Aaronic
Priesthood”).

Basaha ang Mga Hebreohanon 7:1–4,
nga mangita kon unsay gitudlo ni Pablo
mahitungod ni Melchizedek. Basaha
usab ang Hubad ni Joseph Smith, Mga
Hebreohanon 7:3 (sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan), nga mangita sa
katin-awan mahitungod sa gitudlo ni
Pablo diha sa bersikulo 3.

Si Melchizedek mao ang “bantugan nga
propeta ug lider nga nagpuyo sa tuig
mga 2000 B.C. gitawag siya nga hari sa
Salem (Jerusalem), hari sa kalinaw, ug
‘sacerdote [priest] sa labing Halangdon
nga Dios’ [Mga Hebreohanon 7:1]” (Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Melchizedek”; tan-awa usab sa Hubad ni Joseph Smith, Genesis 14:25–40 [sa
Giya ngadto sa mga Kasulatan]). Nasabtan ni Pablo ang katalagsaon ni
Melchizedek ug gigamit siya isip usa ka matang ug larawan ni Jesukristo.

Sa Mga Hebreohanon 7:15–17 nag-refer si Pablo ngadto sa panagna nga naa sa
Daang Tugon mahitungod sa pag-abut sa usa ka pari “sumala sa laray ni
Melquisedec” (Hebrews 7:17; tan-awa usab sa Salmo 110:4). Gitudlo ni Pablo nga
gituman ni Jesukristo kini nga panagna.

“Usa sa mga katuyoan diha sa Mga Hebreohanon 7 mao ang pagpakita sa pagkalabaw sa
Melchizedek Priesthood kay sa Levitical o Aaronic Priesthood ug sa nag-uban nga mga ordinansa
niini. Kon ang pagkahingpit ug pagkahimaya makab-ot pinaagi sa Levitical Priesthood, nganong
gikinahanglan man nga may pag-usab ngadto sa mas taas nga priesthood? Gitudlo ni Pablo nga
ang pagkahingpit, o ‘ingon nga nahisama sa Anak sa Dios’ (Hebreohanon 7:3), wala moabut
pinaagi sa Levitical Priesthood apan pinaagi ni Jesukristo ug sa Iyang han-ay sa Iyang priesthood.
Si Jesukristo ‘natawo gikan kang Juda,’ dili kang Levi, mao nga gitudlo ni Pablo nga ang Iyang
katungod sa priesthood dili magbase sa kaliwatan apan ‘sa gahum sa kinabuhi nga walay
pagkalaglag’ (tan-awa sa Mga Hebreohanon 7:14–16). Isip mao ang premortal nga Jehovah,
gilalang Niya ang kalibutan ug gidumala ang mga panghitabo sa Daang Tugon gamit ang sama
nga gahum sa priesthood nga Iyang huptan atol sa Iyang mortal nga pangalagad” (New
Testament Student Manual [manwal sa Church Educational System, 2014], 480).
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Basaha ang Mga Hebreohanon 7:23–28, nga mangita sa mga kalainan tali ni
Jesukristo ug sa Levitical nga mga high priest o halangdon nga pari kinsa
nangalagad sa mga ordinansa sa Aaronic Priesthood ngadto sa katawhan. Ang mga
pulong nga “nagatudlog mga tawo nga may kaluyahon ingon nga mga labawng
sacerdote o halangdon nga pari” diha sa bersikulo 28 nagpasabut nga sila may mga
kahuyang. Basaha usab ang Hubad ni Joseph Smith, Mga Hebreohanon 7:25–26
(sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan).

Sa Mga Hebreohanon 7:25 ang mga pulong nga “sanglit buhi man siya sa kanunay
aron sa pagpangamuyo alang kanila” nagpasabut nga ang misyon ni Jesus mao ang
pagpangamuyo alang kanato aron matabangan kitang makabalik sa presensya
sa Dios.

Unsaon man nimo sa pagpasabut ang
mga kalainan tali ni Jesukristo ug sa
Levitical nga halangdon nga mga pari?
____________________

Basaha ang Mga Hebreohanon 8:1–4,
nga mangita sa gasa, o sakripisyo, nga
gihalad ni Jesukristo. Timan-i nga ang
Hubad ni Joseph Smith sa Mga
Hebreohanon 8:4 mabasa nga, “Busa
samtang dinhi Siya sa kalibutan,
mihalad Siya nga isakripisyo ang
kaugalingon niyang kinabuhi alang sa
mga sala sa katawhan. Karon ang
matag pari ubos sa balaod,
kinahanglang mohalad og mga gasa, o
mga sakripisyo, sumala sa balaod”
(Hubad ni Joseph Smith, Mga
Hebreohanon 8:4 [sa Mga
Hebreohanon 8:4]).

Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa
Mga Hebreohanon 8:4 mahitungod sa gibuhat ni Jesukristo kanato?
____________________

1. Pamalandungi kon unsay buot ipasabut sa maulaon nga sakripisyo
ni Jesukristo diha nimo sa personal, ug kompletuha ang mosunod

nga mga pamahayag diha sa imong scripture study journal. Ikonsiderar ang
pagpangita og tukma nga panahon nga ikapakigbahin unsay imong gisulat
ngadto sa usa ka sakop sa pamilya o higala.

a. Mapasalamaton ko sa akong Manluluwas tungod kay …

b. Nasayud ko nga ang akong Manluluwas nahigugma nako tungod kay …

c. Napanalanginan ko pinaagi sa maulaon nga sakripisyo ni Jesukristo
tungod kay …

Ang usa ka tigpataliwala mao ang moresolba sa mga kalainan tali sa mga tawo o
grupo. Ang Pag-ula ni Jesukristo mopasig-uli sa tawhanong binuhat (tanan sila
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makasasala) sa Dios nga Amahan. Tungod sa Iyang sakripisyo, “ginapataliwad-an
labi pa man ka maayo” ni Jesukristo (Mga Hebreohanon 8:6), ang pakigsaad nga
gipamahayag sa Ginoo nga “igabutang ko ang [Iyang] mga sugo sulod sa ilang mga
salabutan, ug igasulat ko kini diha sa ilang mga kasingkasing,” ug Siya “mahimong
ilang Dios, ug sila mahimong [Iyang] katawhan” (Mga Hebreohanon 8:10). Kini
nga pakigsaad, kon dawaton sa tawo, makatabang nga sila “makaila sa Ginoo”
(Mga Hebreohanon 8:11) ug malimpyuhan sa “ilang kasal-anan ug kalapasan”
(Mga Hebreohanon 8:12).

Mga Hebreohanon 9–10
Gipakita ni Pablo sa unsang paagi ang mga ordinansa sa panahon ni Moises
nagtumong sa Pag-ula sa Manluluwas
Atong mabasa sa Mga Hebreohanon 9–10 nga si Apostol Pablo padayon nga
mikumpara sa Levitical nga halangdong mga pari kang Jesukristo pinaagi sa
paghisgot sa mga katungdanan nga gipanghimo sa halangdong mga pari sa Adlaw
sa Pag-ula.
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Kausa sa usa ka tuig sa balaang adlaw sa mga Judeo nga gitawag og Adlaw sa
Pag-ula (gitawag usab og Yom Kippur), ang halangdon nga mga pari tugutan nga
mosulod sa Dapit nga Labing Balaan (gitawag usab ug Balaan sa tanang Balaan o
ang Dapit nga Labing Balaan) diha sa tabernakulo o, sa wala madugay, ang templo
sa Jerusalem. Sa dili pa mosulod, ang halangdon nga pari o high priest
mosakripisyo og toro nga baka isip usa ka buhat sa pag-ula “alang sa iyang
kaugalingon ug sa iyang balay” ug dayon mosakripisyo og laki nga kanding isip usa
ka buhat sa pag-ula “alang sa kongregasyon sa Israel.” Iyang isablig ang dugo sa
hayop ngadto sa espesyal nga mga dapit ug sa piho nga mga butang diha sa Dapit
nga Labing Balaan isip dugang nga buhat sa pag-ula. Dayon iyang “ikumpisal ang
tanang sala sa katawhan sa Israel” ngadto sa laing laki nga kanding (gitawag og
kanding nga kapasanginlan), nga dad-on ngadto sa kamingawan, magsimbolo sa
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pagkatangtang sa mga sala sa katawhan. Pagkahuman mag-ilis siya og sinina ug
“ihalad ang halad nga sinunog nga duha ka laki nga karnero alang sa iyang
kaugalingon ug sa iyang katawhan” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagpuasa”;
tan-awa usab sa Levitico 16).

Basaha ang Mga Hebreohanon 9:11–12, 24, 28 ug ang Mga Hebreohanon 10:1, 4,
10–12, nga mangita kon sa unsang paagi ang mga panghitabo sa Adlaw sa Pag-ula
mga matang ug larawan sa maulaon nga sakripisyo ni Jesukristo.

Ang halangdon nga mga pari gitugutan nga makasulod sa Dapit nga Labing Balaan
sa tabernakulo kausa sa usa ka tuig sa Adlaw sa Pag-ula. Unsa nga “dapit nga
balaan” (Mga Hebreohanon 9:12) ang sudlan sa Manluluwas (ug sa tanang binuhat
usab) tungod sa Iyang Pag-ula?

Unsa ang mahimo sa sakripisyo ni Jesukristo nga dili mahimo sa “dugo sa mga toro
nga baka ug mga kanding” (Mga Hebreohanon 10:4)?

Bisan og ang dugo sa hayop sa aktwal dili makaula sa mga sala sa katawhan, ang
Levite nga halangdon nga mga pari mihimo niining mga ordinansa sa pagpakita
“og larawan sa maayong mga butang nga moabut” (Mga Hebreohanon 10:1), o
pagtumong ngadto sa Pag-ula sa Manluluwas.

Basaha ang Mga Hebreohanon 10:17–20, nga mangita kon unsay nahimong posible
tungod sa sakripisyo sa Manluluwas.

Sumala sa Mga Hebreohanon 10:19, makasulod kita sa “labing balaan” nga dapit, o
sa presensya sa Dios sa celestial nga gingharian, tungod sa sakripisyo ni Kristo.
Ang mga pulong nga “bag-o ug buhi nga agianan” diha sa Mga Hebreohanon
10:20 nagpasabut sa ebanghelyo ni Jesukristo, o sa plano diin kita mapasaylo ug
mabalaan pinaagi sa Iyang Pag-ula ug sa ingon mahimong takus nga makabalik sa
presensya sa Dios.

Basaha ang Mga Hebreohanon 10:22–24, nga mangita kon unsay angay natong
buhaton aron makasulod sa celestial nga gingharian. Dayon kompletuha ang
mosunod nga baruganan: Tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, makasulod kita sa
celestial nga gingharian kon ____________________.

Sa imong hunahuna unsay ipasabut sa “pangusgan ta pagkupot” (Mga
Hebreohanon 10:23) ang atong pagtuo kang Jesukristo?

Basaha ang Mga Hebreohanon 10:35, nga mangita sa tambag nga gihatag ni Pablo
nga makatabang nga kita makapangusog sa pagkupot sa atong pagtuo kang
Jesukristo. Mahimo nimong markahan ang unsay imong makit-an.

Unsa sa imong hunahuna ang ipasabut sa “ayaw ninyo pagwad-a … ang inyong
pagsalig”? (Mga Hebreohanon 10:35.).

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut kon unsay ipasabut sa “ayaw pagwad-a ang [atong] pagsalig”: “Sa
Ulahing Adlaw nga Santos nga pagkasulti nagpasabut kana nga, Sigurado nga
lisud kini—sa dili ka pa mamiyembro sa Simbahan, samtang naningkamot ka pa
nga mamiyembro, ug human sa imong pagkamiyembro. Ingon ana gayud kana
ug kanunay nga ingon niana, miingon si Pablo, apan ayaw pagsibug. Ayaw
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kataranta ug ayaw pag-atras. Ayaw wad-a ang imong pagsalig. Ayaw kalimti ang kausa imong
gibati. Ayaw wad-a ang pagsalig nga kaniadto imong nasinati. Kana nga [kalig-on] mao ang
nakaluwas ni Moises ug ni Joseph Smith dihang ang kaaway miharong kanila, ug mao kini ang
moluwas kaninyo” (“Cast Not Away Therefore Your Confidence,” Ensign, Mar. 2000, 8).

2. Sa imong scripture study journal, isulat ang mahitungod sa tawo
nga imong nailhan kinsa usa ka maayong ehemplo sa kusog nga

pagkupot sa iyang pagtuo kang Jesukristo ug dili wad-on ang iyang pagsalig.

3. Hunahunaa ang imong komitment sa kusog nga pagkupot sa
imong pagtuo kang Jesukristo. Sa imong scripture study journal,

isulat kon unsaon nimo sa pagpatubo sa imong komitment ug abilidad sa
paghimo niini.

4. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
diha sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Hebreohanon 7–10 ug nahuman kini nga leksyon sa
(petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 28: DAY 3

Mga Hebreohanon 11
Pasiuna
Gitudloan ni Apostol Pablo ang mga miyembro sa Simbahan mahitungod sa
pagtuo ug sa kaimportante sa paggamit og hugot nga pagtuo kang Jesukristo.
Migamit siya og mga ehemplo sa matarung nga mga lalaki ug mga babaye gikan sa
Daang Tugon kinsa migamit sa ilang hugot nga pagtuo kang Kristo ug sa ingon
mihimo og mga milagro, milahutay sa mga kalisdanan ug nakadawat og dagkong
panalangin.

Mga Hebreohanon 11:1–6
Gitudloan ni Apostol Pablo ang mga miyembro sa Simbahan sa kaimportante sa
paggamit og hugot nga pagtuo kang Jesukristo
Basaha ang mosunod nga istorya, ug tan-awa kon unsa ang gibuhat sa batan-ong
babaye sa paggamit og hugot nga pagtuo:

Usa ka batan-ong babaye gikan sa Pilipinas mipasabut nga usa ka summer ang
iyang papa kinahanglang manarbaho sa layo. Dihang nadawat niya ang iyang
sweldo iya kining gipadala sa iyang pamilya. Usa ka Sabado, nagamit na sa pamilya
ang tanang kwarta gawas sa duha ka kwartang papel nga tag-20 pesos. Dihang
gitan-aw sa batan-ong babaye ang lista sa mga item nga gikinahanglan sa iyang
pamilya, nakita niya nga dili paigo ang kwarta aron mapalit ang tanang item ug
para ipamilete sa iyang pamilya pag-adto sa simbahan sa sunod nga adlaw.
Gipangutana niya ang iyang mama unsay iyang buhaton. Giingnan siya sa iyang
mama nga paliton ang mga item ug ang Ginoo mohatag ra og paagi sa pamilete.

Nag-ampo ang batan-ong babaye nga iyang mapalit ang mga item nga naa sa lista
ug unta may mahabilin pang pamilite sa simbahan sa sunod nga adlaw. Una
paliton niya ang uling aron dunay ikaluto sa pagkaon. Nakalitan siya kay ang
presyo kada putos sa uling midoble gikan sa tag-5 pesos ngadto sa 10. Tungod kay
gikinahanglan sa iyang pamilya ang uling para iluto sa ilang pagkaon, mipalit siya
og duha ka putos nga uling sa total nga 20 pesos. Mas gihugtan sa batan-ong
babaye ang iyang pag-ampo nga makaadto gihapon sa simbahan ang iyang
pamilya. Sa iyang pag-ampo, dunay mihunghong kaniya: “Padayon ug palita ang
mga butang nga imong gikinahanglan. Mamaayo ra ang tanan.” Mao nga
mipadayon siya sa palitanan dala ang 20 pesos nga nahibilin (gikuha gikan sa video
nga “Pure and Simple Faith,” LDS.org).

1. Tubaga ang mosunod nga pangutana diha sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi kining batan-on nga babaye migamit sa

iyang hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Basaha ang Mga Hebreohanon 11:1, nga mangita kon unsay gitudlo ni Apostol
Pablo mahitungod sa pagtuo. Basaha usab ang Hubad ni Joseph Smith, Mga
Hebreohanon 11:1.

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles migamit sa
Mga Hebreohanon 11:1, ingon man sa ubang mga kapanguhaan, aron mapasabut
ang tulo ka nag-unang mga elemento sa hugot nga pagtuo:
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“Si Apostol Pablo mipasabut nga ang pagtuo mao ‘ang mga butang nga atong
ginapaabut, ug ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato
makita” (Mga Hebreohanon 11:1). Gipamahayag ni Alma nga ang pagtuo dili
usa ka pagbaton og hingpit nga kasayuran sa mga butang; busa kon kamo
adunay hugot nga pagtuo kamo ‘molaum alang sa mga butang diin dili makita,
[apan] mga tinuod’ (Alma 32:21). Agig dugang, atong nakat-unan gikan sa

Lectures on Faith nga ang pagtuo mao ‘ang unang baruganan sa pinadayag nga relihiyon, ug
mao ang pundasyon sa tanang pagkamatarung’ ug kini usab ‘ang baruganan sa buhat sa tanang
intelehenting mga binuhat’ [Lectures on Faith (1985), 1].

“Kini nga mga pagtulun-an miklaro sa tulo ka sukaranang mga elemento sa hugot nga pagtuo:
(1) ang hugot nga pagtuo isip kasiguroan sa mga butang nga gilauman nga tinuod, (2) ang
hugot nga pagtuo isip ebidensya sa mga butang nga dili makita, ug (3) ang hugot nga pagtuo
isip baruganan sa paglihok sa tanang intelehente nga mga binuhat. Akong gihulagway kining
tulo ka mga bahin sa hugot nga pagtuo diha sa Manluluwas nga nagdungan og atubang sa
umaabut, pagtan-aw sa nangagi, ug pagpasiugda og lihok sa karon.

“Ang hugot nga pagtuo isip kasiguroan sa mga butang nga gilauman naglantaw sa umaabut. …

“Ang hugot nga pagtuo kang Kristo kauban gayud, ug mosangput sa, paglaum diha kang Kristo
alang sa atong katubsanan ug kahimayaan. Ug ang kasiguroan ug ang paglaum maghimong
posible nga kita maglakaw sa ngilit sa kahayag ug mohimo og pipila ka pagtikang ngadto sa
kangitngit—maglaum ug mosalig nga ang kahayag molihok ug modan-ag sa agianan [tan-awa
sa Boyd K. Packer, ‘The Candle of the Lord,’ Ensign, Ene. 1983, 54]. Ang kombinasyon sa
kasiguroan ug paglaum mopasiugda sa paglihok niini karon.

“Ang hugot nga pagtuo isip ebidensya sa mga butang nga dili makita mohinumdom sa nangagi
ug mopamatuod sa atong pagsalig sa Dios ug sa atong pagsalig sa katinuod sa mga butang nga
dili makita. Motikang kita ngadto sa kangitngit uban sa kasiguroan ug paglaum, ug makadawat
kita og ebidensya ug panghimatuod samtang ang kahayag molihok ug mohatag og kahayag nga
atong gikinahanglan. Ang saksi nga atong naangkon human sa pagsulay sa atong hugot nga
pagtuo (tan-awa sa Ether 12:6) ebidensya nga mopadako ug mopalig-on sa atong kasiguroan.

Ang kasiguroan, paglihok, ug ebidensya moimpluwensya sa usag usa sa nagpadayon nga
proseso” (“Paningkamot sa Pagkat-on pinaagi sa Hugot nga Pagtuo,” Liahona, Sept.
2007, 61–63).

2. Kompletuha ang mosunod nga mga assigment diha sa imong
scripture study journal:

a. Pagsulat og mubo nga pagpasabut kon unsay ipasabut sa pagkaadunay
hugot nga pagtuo kang Jesukristo.

b. Kompletuha ang mosunod nga depinisyon sa hugot nga pagtuo, sigun sa
gihatag ni Apostol Pablo diha sa Hubad ni Joseph Smith sa, Mga
Hebreohanon11:1: Ang hugot nga pagtuo mao ang kasiguroan sa
mga … , ang katin-awan sa … (Hunahunaa ang pagmarka o pagtimaan
niini nga kamatuoran diha sa Mga Hebreohanon 11:1.)

Paghunahuna og usa ka panahon dihang gihangyo ka sa paghimo og butang nga
gibati nimo ang kahadlok sa pagbuhat o ingon og lapas sa unsay imong mahimo.
Tingali ang imong kamasaligon nalig-on dihang nahinumduman nimo ang butang
nga imong nahimo o nasinati sa miagi. Kana nga milabayng kasinatian naghatag
og katin-awan o ebidensya nga makatabang nga imong masagubang ang bag-ong
hagit uban sa kasiguroan nga ikaw molampos. Sa mga butang nga espiritwal, ang
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ebidensya sa tabang sa Dios sa miagi naghatag nato og kasiguroan samtang ang
umaabut atong atubangon, ug makatabang kini nga molihok kita nga masaligon
uban sa pagtuo karon. Sigun sa gitudlo ni Elder Bednar, ang kasiguroan,
katin-awan [ebidensya], ug paglihok—mao ang tulo ka elemento sa hugot nga
pagtuo—nagtambayayong samtang kita moatubang sa umaabut, molingi sa
nangagi, ug pagbuhat niini karon.

3. Tubaga ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Sa unsang paagi ang paggamit sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo lahi kay
sa motuo lamang Kaniya?

b. Sa unsang paagi ang istorya bahin sa batan-ong babaye gikan sa Pilipinas
naghulagway sa tulo ka elemento sa hugot nga pagtuo nga gihulagway ni
Elder Bednar?

c. Ihulagway ang panahon sa dihang ikaw migamit og hugot nga pagtuo
sa Ginoo.

Basaha ang Mga Hebreohanon 11:2–5, nga mangita sa mga ehemplo nga gigamit
ni Pablo sa paghulagway kon unsay mahitabo kon ang mga tawo mogamit og
hugot nga pagtuo kang Jesukristo. Ang mga pulong nga “ang mga tawo sa karaan
nanagpakadawat sa langitnong pag-uyon” diha sa bersikulo 2 gipasabut nga ang
mga elder nakadawat og saksi, o pagpamatuod.

Basaha ang Mga Hebreohanon 11:6, nga mangita kon unsay gitudlo ni Apostol
Pablo mahitungod sa hugot nga pagtuo.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa Mga Hebreohanon 11:6 mao
nga aron mapahimuot ang Dios kinahanglan natong gamiton ang atong hugot
nga pagtuo pinaagi sa pagduol ngadto Kaniya, pagtuo Kaniya, ug pagtuo nga
Siya moganti niadtong makugihon nga mangita Kaniya. Ikonsiderar ang
pagmarka o pagtimaan niini nga kamatuoran diha sa bersikulo 6.

Basaha ang konklusyon sa istorya bahin sa batan-ong babaye gikan sa Pilipinas,
nga mangita kon unsay nahitabo tungod kay migamit siya og hugot nga pagtuo
kang Jesukristo:

Dihang nag-ampo ang batan-ong babaye para sa lain pang mga item nga
gikinahanglan sa iyang pamilya, gikuot niya ang iyang bulsa ug nahikapan ang
dako nga linukot nga papel. Dihang giablihan niya kini iyang nakita nga dunay
dugang nga lima ka kwartang papel, nga tag-20 pesos, nga naputos kauban sa
nahibilin niyang 20 pesos nga kwarta. Nianang higayona nakita niya nga may igo
na siyang ikapalit sa mga butang nga gikinahanglan sa iyang pamilya ug may
ikapamilite sa iyang pamilya sa pag-adto sa simbahan. Kini nga batan-on
mipasabut nga atol niini nga kasinatian iyang gibati ang tabang ug gugma sa Dios
ngadto kaniya. Dihang nauli na siya iyang gipasalamatan ang Langitnong Amahan
sa milagro (gikuha gikan sa video nga “Pure and Simple Faith,” LDS.org).
Makabaton kita og hugot nga pagtuo nga ang Ginoo motubag sa mga pag-ampo sa
kaugalingon Niya nga pamaagi ug sa kaugalingon Niya nga panahon.

Kon may access ka sa internet, mahimo nimong tan-awon ang video nga
“Pure and Simple Faith” (5:22), nga anaa sa LDS.org.
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Unsa nga ebidensya ang naangkon niini nga batan-ong babaye gikan sa paggamit
niya og hugot nga pagtuo kang Jesukristo? ____________________

Sa unsa kaha nga paagi kini nga kasinatian makatabang sa batan-ong babaye sa
paggamit og hugot nga pagtuo sa umaabut?

Kon tan-awon nato ang nangaging mga ebidensya nga ang Dios mitabang kanato,
makasiguro kita nga Siya motabang na usab kanato sa umaabut. Tungod niini nga
ebidensya ug kasiguroan, makabaton kita og hugot nga pagtuo sa pagbuhat niini
karon. Kon padayon kitang mobuhat pinaagi sa hugot nga pagtuo, niana kini nga
proseso magpadayon ug ang atong pagtuo mas magkalig-on.

Hunahunaa kon unsa nga matinud-anong mga buhat ang kinahanglan nimong
buhaton sa imong kinabuhi. Mituo ka ba nga ang Dios motabang nimo kon ikaw
molihok? Mahimo nimong isulat ang usa ka tumong nga lihukon ang usa sa mga
pag-aghat nga imong nadawat atol niini nga leksyon. Sa imong pagtuman niini
nga tumong, imong maangkon ang ebidensya sa gugma sa Dios alang kanimo.

Mga Hebreohanon 11:7–40
Mihatag si Apostol Pablo og mga ehemplo sa matarung nga mga tawo gikan sa
Daang Tugon kinsa migamit sa ilang hugot nga pagtuo
Unsa ang ubang sitwasyon nga imong giatubang karon o atubangon sa umaabut
nga nagkinahanglan sa imong paggamit og hugot nga pagtuo kang Jesukristo?
____________________

Samtang imong tun-an ang Marcos 11:7–40, pangitaa ang mga panalangin sa
paggamit og hugot nga pagtuo kang Jesukristo.

Mihatag si Apostol Pablo og mga ehemplo sa matarung nga mga tawo sa Daang
Tugon kinsa migamit sa ilang hugot nga pagtuo. Usa kini ka pagsiguro sa iyang
mga tigbasa nga sila usab mapanalanginan pinaagi sa paggamit og hugot nga
pagtuo. Sa daklit basaha ang Mga Hebreohanon 11, nga mangita sa mga pulong
nga “pinaagi sa pagtuo” ug “tungod sa pagtuo.” Ikonsiderar ang pagmarka o
pagtimaan niana nga mga pulong diha sa imong mga kasulatan.

Pangitaa ang Gibalik-balik nga mga Pulong, Hugpong sa mga Pulong, ug
mga Ideya diha sa Kasulatan
Ang mga misulat sa mga kasulatan sagad nga mihatag og emphasis sa importanting mga
kamatuoran pinaagi sa pagbalik-balik. Kon makit-an nimo ang gibalik-balik nga mga pulong,
hugpong sa mga pulong, ug mga ideya, tinguhaa ang pagsabut nganong gihatagan kini og
emphasis ug unsay gusto sa Ginoo nga imong makat-unan gikan niini.

Basaha ang Mga Hebreohanon 11:7, nga mangita kon sa unsang paagi migamit si
Noe og hugot nga pagtuo sa Dios. Unsa nga mga panalangin ang nadawat ni Noe
tungod kay mibuhat siya uban sa hugot nga pagtuo?

4. Basaha ang mahitungod sa mga ehemplo sa hugot nga pagtuo sa
tulo o daghan pang mga tudling nga gilakip sa kauban nga tsart.

Samtang basahon nimo kini, tan-awa kon sa unsang mga paagi ang mga
indibidwal migamit og hugot nga pagtuo ug kon unsang mga panalangin ang
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ilang nadawat. Sa imong scripture study journal, pagdrowing og tsart nga
sulatan sa mga tudling nga imong gipili, ug ilakip ang imong mga hunahuna
mahitungod sa mga indibidwal nga imong gibasa. Ilakip usab og lista ang
susamang mga panalangin nga gilauman nimong madawat pinaagi sa paggamit
og hugot nga pagtuo sa Manluluwas.

Reference
sa
Kasulatan

Mga Indibidwal Kinsa
Migamit og Hugot
nga Pagtuo

Mga
Hunahuna

Mga Panalangin nga
Gilauman Nako
nga Madawat

Mga
Hebreohanon
11:8–10

Abraham

Mga
Hebreohanon
11:11–12

Sara (Sarah, asawa ni Abraham)

Mga
Hebreohanon
11:17–19

Abraham, Isaac

Mga
Hebreohanon
11:20–21

Isaac, Jacob

Mga
Hebreohanon
11:23–28

Moises

Mga
Hebreohanon
11:29–31

Mga Israelite, Rahab (tan-awa sa
Josue 2:1–22)

Basaha ang Mga Hebreohanon 11:13–16, nga mangita kon unsay atong
makat-unan gikan sa ehemplo ni Abraham, Sarah, ug sa uban mahitungod sa
paggamit og hugot nga pagtuo. Ang mga pulong nga “labi pa ka maayong yuta” sa
bersikulo 16 nag-refer sa kinabuhing dayon.

Daghan sa mga saad nga gihatag kang Abraham ug kang Sarah wala matuman
samtang buhi pa sila. Ngano kaha nga nagpabilin man silang matinud-anon bisan
og wala nila madawat ang tanang gisaad sa Ginoo niining kinabuhia? Sa unsang
paagi nga ang ilang ehemplo makatabang nga kita magpabiling matinud-anon?

Basaha ang Mga Hebreohanon 11:32–35, nga mangita sa dugang nga mga
panalangin nga miabut niadtong migamit og hugot nga pagtuo kang Jesukristo.
Mahimo nimong markahan o timan-an ang imong nakit-an.

Basaha ang Mga Hebreohanon 11:36–40, nga mangita kon unsay nahitabo sa
daghang mga indibidwal bisan og nagmatinud-anon sila.

Ang Joseph Smith Translation sa Mga Hebreohanon 11:40 mabasa nga “ang Dios
mihatag og mas maayong mga butang para kanimo pinaagi sa ilang mga
pag-antus, kay kon wala ang mga pag-antus dili sila pagahingpiton” (Joseph Smith
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Translation, Mga Hebreohanon 11:40 ). Tan-awa ang panalangin nga gisaad
niadtong mga mogamit og hugot nga pagtuo diha Kaniya.

Usa ka kamatuoran nga atong mailhan gikan sa ehemplo niining matinud-anong
mga tawo mao nga kon gamiton nato ang atong hugot nga pagtuo kang
Jesukristo, makalahutay kita sa pag-antus, makahimo og mga milagro,
makadawat og balaanong mga saad, malig-on ang atong pagpamatuod
Kaniya, ug makapadayon sa pagkahingpit.

5. Sa imong scripture study journal, isulat ang mahitungod sa tawo
nga imong nailhan kinsa usa ka ehemplo sa paggamit og hugot nga

pagtuo kang Jesukristo. Unsa nga mga panalangin ang imong nakita nga
miabut sa kinabuhi nianang tawhana tungod kay migamit siya og hugot
nga pagtuo?

Paghunahuna og usab og mga sitwasyon nga nagkinahanglan kang mogamit og
hugot nga pagtuo kang Jesukristo. Pangita og mga oportunidad nga mosalig sa
Iyang mga saad ug matinud-anong mobuhat sa paagi nga madapit ang Iyang giya
ug mga panalangin.

6. Isulat ang mosunod diha sa ubos sa mga assignment karong adlawa
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Hebreohanon 11 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Santiago
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang Kinatibuk-ang Sulat ni Santiago nailhan kaayo sa mga miyembro sa Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tungod sa makahuluganong
tudling diha sa Santiago 1:5 nga misangput nga ang batan-ong si Joseph Smith
nangita sa kamatuoran gikan sa Dios. Sa tibuok niyang sulat, gihatagan og
emphasis ni Santiago nga kita kinahanglan mahimo nga mga “tigtuman sa mga
pulong, ug dili kay magpaminaw ra’ (Santiago 1:22). Ang pagtuon niini nga
basahon makatabang nga ikaw makasabut sa kaimportante sa pagpakita sa imong
hugot nga pagtuo pinaagi sa imong “mga buhat,” o mga lihok (tan-awa sa
Santiago 2:14–26), ug magdasig kanimo nga magtinguha sa “purong-purong [sa]
kinabuhi, nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya” (Santiago 1:12).

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Ang sulat nagpahayag nga gisulat kini ni “Santiago, ulipon sa Dios ug sa Ginoo
nga si Jesukristo” (Santiago 1:1).

Ang Kristiyano nga tradisyon nag-ingon nga si Santiago, sama ni Judas, usa sa mga
anak ni Jose ug ni Maria ug, busa, managsoon sila ni Jesukristo sa inahan (tan-awa
sa Mateo 13:55; Marcos 6:3; Mga Taga-Galacia 1:19). Ang pagkalista og una sa
ngalan ni Santiago diha sa lista sa mga igsoong lalaki ni Jesus sa Mateo 13:55
nagpasabut nga siya ang kinamagulangan sa mga igsoon niya sa inahan. Sama sa
uban pang mga igsoon sa Ginoo sa inahan, sa sinugdanan si Santiago wala
mahimong disipulo ni Jesus (tan-awa sa Juan 7:3–5). Hinoon, human sa
pagkabanhaw ni Jesus, si Santiago ang usa sa mga tawo nga giadto ni Jesus isip
nabanhaw nga binuhat (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:7).

Sa wala madugay, si Santiago nahimong usa ka Apostol ug, sumala sa nag-unang
Kristiyanong mga tigsulat, siya ang una nga bishop sa Simbahan sa Jerusalem
(tan-awa sa Mga Buhat 12:17; 21:18; Mga Taga-Galacia 1:18–19; 2:9). Isip lider sa
Simbahan, gihuptan niya ang dako nga tahas sa konseho nga gipahigayon sa
Jerusalem (tan-awa sa Mga Buhat 15:13). Ang iyang impluwensya sa Simbahan
walay duda nga nalig-on gumikan sa iyang relasyon kang Jesus, bisan pa gipakita
ni Santiago ang kamapaubsanon sa pagpaila sa iyang kaugalingon nga dili igsoon ni
Jesus, apan usa ka ulipon sa Ginoo (tan-awa sa Santiago 1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala mahibaloi kon kanus-a gisulat ni Santiago kini nga basahon. Sukad sa iyang
pagpuyo sa Jerusalem ug nagbantay sa mga kalihokan sa Simbahan didto, maingon
og gihimo niya kini nga sulat gikan niana nga dapit.

Ang wala paghisgot ni Santiago mahitungod sa komperensya sa Jerusalem sa mga
A.D. 50 (tan-awa sa Mga Buhat 15) posibling nagpakita nga ang sulat gihimo sa
wala pa kana mahitabo. Kon kini nga sulat gihimo man sa wala pa ang
komperensya sa Jerusalem, nan usa kini sa pinakaunang mga sulat sa
Bag-ong Tugon.
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Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Gitumong ni Santiago ang iyang sulat “ngadto sa napulo og duha [dose] ka mga
pamilya nga nagkatibulaag” (Santiago 1:1), nagpasabut sa balay sa Israel; siya
nagdapit kanila sa “pagdawat sa ebanghelyo … [ug sa] pag-adto sa panon ni
Kristo” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 3:243). Gisugo ni Santiago ang mga miyembro sa Simbahan sa
pagpakabuhi isip mga sanglitanan sa ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo.

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Ang Kinatibuk-ang Sulat ni Santiago sa panagsang higayon nailhan nga usa ka
literatura sa kaalam nga susama sa basahon sa Daang Tugon nga Mga Proverbio.
Ang teksto sa sulat naglangkob og mugbo nga mga pagpasabut sa mga baruganan
alang sa Kristohanong pagpakabuhi. Agig dugang, dunay duol nga pagkasusama
tali sa Wali sa Bukid nga gihimo sa Manluluwas nga narekord sa Mateo 5–7 ug sa
mga pulong ni Santiago. Ang pipila ka susamang mga tema naglakip kon unsaon
nga makalahutay sa mga pagpanglutos (tan-awa sa Santiago 1:2–3, 12; Mateo
5:10–12); pagkahimong “hingpit,” o espirituhanong kahingkod (tan-awa sa
Santiago 1:4; 2:22; Mateo 5:48); pagpangutana sa Dios (tan-awa sa Santiago 1:5;
Mateo 7:7–8); pagbuhat sa kabubut-on sa Dios (tan-awa sa Santiago 1:22; Mateo
7:21–25); paghigugma sa uban (tan-awa sa Santiago 2:8; Mateo 5:43–44; 7:12);
pag-ila sa maayo ug sa dautan pinaagi sa ilang mga bunga (tan-awa sa Santiago
3:11–12; Mateo 7:15–20); pagkahimong tawo sa pakigdait o tighimo og kalinaw
(tan-awa sa Santiago 3:18; Mateo 5:9); ug dili tigpanumpa (tan-awa sa Santiago
5:12; Mateo 5:34–37).

Outline
Santiago 1–2. Gitimbaya ni Santiago ang iyang mga tigbasa ug gipaila ang pipila
ka dagkong mga tema sa iyang sulat, lakip ang paglahutay sa mga pagsulay,
pagpangita og kaalam, ug pagpakabuhi nga subay sa pagtuo sa usa ka tawo. Ang
tigpaminaw sa pulong sa Dios kinahanglan nga tigbuhat usab sa pulong. Gipasabut
ni Santiago nga ang “relihiyon nga putli” mao ang pag-atiman sa “mga ilo ug mga
babayeng balo [biyuda]” ug pagtinguha nga magpakabuhi nga layo sa sala (James
1:27). Ang mga Santos kinahanglang mohigugma sa ilang mga silingan ug
mopakita sa ilang pagtuo pinaagi sa ilang mga buhat.

Santiago 3–4. Gihulagway ni Santiago ang makadaot nga matang sa walay
pagpugong nga pinulongan ug gikumpara kini ngadto sa bunga sa pagkamatarung
niadtong mga naghimo og kalinaw. Gipahimangnoan niya ang iyang mga tigbasa
nga makighigala sa kalibutan apan makigbatok sa dautan ug magpaduol sa Dios.

Santiago 5. Gipasidan-an ni Santiago ang mga dato nga mga dautan. Gitapos niya
ang iyang sulat pinaagi sa mubo nga mga tambag mahitungod sa responsibilidad
sa mga Santos ngadto sa ubang mga miyembro sa Simbahan. Gitambagan niya ang
mga Santos nga magmainantuson sa paglahutay hangtud sa pag-abut sa Ginoo ug
magmatinuoron sa tanan nilang mga pagsultihanay. Gidasig niya ang mga
masakiton sa pagtawag sa mga elder aron madihugan sila og lana.

SANTIAGO
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UNIT 28: DAY 4

Mga
Hebreohanon 12–Santiago 1
Pasiuna
Gitambagan ni Apostol Pablo ang mga miyembro sa Simbahan nga mga Judeo nga
paningkamutan ang pagkahimong disipulo pinaagi sa pagsunod sa ehemplo ni
Jesukristo. Iya usab nga gipasabut ang mga panalangin sa pagkadawat og
pagpanton gikan sa Ginoo. Si Santiago, kinsa usa usab ka Apostol ni Jesukristo,
miawhag sa nagkatibulaag nga balay sa Israel nga magmainantuson sa ilang mga
kasakit ug tinguhaon ang kaalam gikan sa Langitnong Amahan. Gitudloan usab
sila ni Santiago nga batukan ang tintasyon, mamahimong tigtuman sa mga pulong,
moserbisyo sa uban, ug magpabiling limpyo sa espiritwal.

Mga Hebreohanon 12
Gitambagan ni Pablo ang mga Santos sa pagpaningkamot sa kinabuhi uban sa
hugot nga pagtuo ug kamainantuson
Diha sa luna nga giandam, ihulagway unsa nga mga kasinatian ang masugatan sa
usa ka tiglumba sa dagan samtang daganon niya ang layo nga distansya sa lumba:
____________________

Unsa man kaha ang makadasig sa usa
ka tiglumba sa dagan aron magpadayon
bisan kon siya nag-atubang og mga
kalisdanan?

Sa unsang mga paagi ang kinabuhi isip
disipulo ni Jesukristo susama sa
paglahutay sa usa ka lumba? Unsa nga
mga kalisdanan ang tingali atong
sagubangon isip mga disipulo ni
Jesukristo? Unsa nga mga kalisdanan
ang imong gisagubang isip sumusunod
ni Jesukristo?

Samtang imong tun-an ang Mga
Hebreohanon 12, pangita og mga
kamatuoran nga makatabang nimo nga
makapadayon sa pagsunod ni Jesukristo
bisan og kini malisud.

Basaha ang Mga Hebreohanon 12:1,
nga mangita kon unsay gisulti ni
Apostol Pablo sa mga Santos nga maoy
gikinahanglang buhaton aron magmalampuson ang ilang paningkamot sa
pagkahimong disipulo.
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Hunahunaa ang pag-apil sa usa ka lumba samtang nagpas-an ka og backpack nga
puno sa bato. Sa unsang paagi ang pagpas-an niini nga backpack makaapektar sa
imong pagdagan?

Sa unsang paagi ang imong mga sala sama sa mga bato nga gisulod sa backpack?
Hunahunaa unsa kahay pagbati kon tangtangon ang backpack human ka
makadagan og makadiyot.

Ikonsiderar kon unsay ipasabut sa pagpaningkamot nga mahimong disipulo uban
sa pailub.

Basaha ang Mga Hebreohanon 12:2–4, nga mangita kon unsay gisulti ni Pablo nga
buhaton sa mga Santos nga makatabang nila sa pagwagtang sa ilang mga sala ug
mapailubong molahutay sa oposisyon. Ang pulong nga pagsupak diha sa
bersikulo 3 nagpasabut sa oposisyon.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa gitudlo ni Pablo ngadto sa mga
Santos mao nga samtang kita magtan-aw sa ehemplo ni Jesukristo,
makakaplag kita og kalig-on nga ihikling ang atong mga sala ug
mainantusong molahutay sa oposisyon.

Basaha ang Mga Hebreohanon 12:2–4
pag-usab, nga mangita sa tahas sa
Manluluwas dinhi sa atong kinabuhi.

Unsa kaha ang gipasabut ni Pablo
dihang gihulagway niya si Jesukristo
isip “ang mag-uugmad ug
maghihingpit sa atong pagtuo” diha sa
bersikulo 2. Ikonsiderar ang pagmarka
sa matang sa oposisyon nga gilahutay
sa Manluluwas dinhi sa pagka-mortal.

Gisultihan ni Pablo ang mga Santos nga
andam si Jesukristo nga antuson ang
kamatayon sa krus ug lahutayon ang
pagpakaulaw sa kalibutan kay nahibalo
Siya sa kalipay nga Iyang madawat kon
magpabilin Siyang matinud-anon sa
Langitnong Amahan.

Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
nga ang “pagkat-on sa dili pagpanumbaling sa pagpakaulaw sa kalibutan
nagpasabut nga dili kini hunahunaaon, sama sa dili pagpanumbaling sa
tintasyon (tan-awa sa D&P 20:22)” (Lord, Increase Our Faith [1994], 99).

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon
sa mosunod mahitungod sa paglahutay sa Manluluwas nga: “Si Jesus

nagpadayon. Mipadayon Siya. Ang kamaayo nga anaa Kaniya mitugot sa pagtuo nga
magmadaugon bisan sa kahimtang ubos sa hingpit nga kapait. Ang pagsalig nga Iyang gipuy-an
misulti Kaniya bisan pa sa Iyang mga gibati nga Siya dili gayud motalikod ingon man dili
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Unsaon nimo sa pagsanong ang mga
pagkorihir?

mopakyas kanato” (“Walay Bisan Usa nga Nakig-uban Kaniya,” Ensign o Liahona, Mayo
2009, 88).

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang pagtan-aw sa ehemplo ni Jesukristo
makatabang kon mag-atubang ka og mga pag-antus ug mga kalisud. Ikonsiderar
kon sa unsang paagi ang ehemplo sa Manluluwas makadasig kanimo sa paghikling
sa imong mga sala ug magbaton og dugang nga pailub sa imong kaugalingon ug
sa uban.

Hunahunaa ang panahon sa dihang
dunay tawo nga mikorihir kanimo.
Unsay imong reaksyon niana nga
pagkorihir? Ngano nga usahay lisud
man ang pagdawat og koreksyon gikan
sa uban?

Unsa kaha ang ubang mga rason
nganong ang uban gusto man nga
mokorihir kanato, ilabi na kon nahibalo
sila nga basin dili ta ganahan sa ilang
pagkorihir? ____________________

Samtang maningkamot kita nga
mahimong disipulo, malauman nato
nga kita pantunon o korihian.

Basaha ang Mga Hebreohanon 12:6–9,
nga mangita kon si kinsa ang mokorihir
kanato ug ngano. Ang pulong nga mga
pinaangkan diha sa bersikulo 8 nag-refer
niadtong mga natawo nga gawas sa
kaminyoon, kinsa wala ikonsiderar nga
legal nga mga manununod. (Ang mga
Hebreohanon 12:9 usa ka scripture
mastery passage. Mahimo nimo kining
markahan sa lahi nga paagi aron dali ra
nimo kining makit-an sa umaabut.)

1. Tubaga ang mosunod
nga mga pangutana

diha sa imong scripture study journal:

a. Sa unsang mga paagi nga ang himoong pagpanton sa Langitnong Amahan
usa ka indikasyon sa Iyang paghigugma sa Iyang mga anak?

b. Unsa kaha ang pipila ka mga paagi sa pagpanton kanato sa atong
Langitnong Amahan?

Bisan og ang pagpanton sa Langitnong Amahan moabut sa managlahi nga paagi,
kinahanglang magmainampingon kita sa dili paghunahuna nga ang matag
pagsulay o pag-antus nga atong nasinati naggikan sa Dios.
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Diha sa Mga Hebreohanon 12:10, giila ni Pablo nga bisan og ang atong
kalibutanong mga amahan nga nahigugma kanato usahay mopanton kanato sa dili
hingpit nga paagi, ang pagpanton sa Langitnong Amahan hingpit ug gidesinyo
alang sa atong kaayuhan.

Basaha ang Mga Hebreohanon 12:10–11, nga mangita kon unsang mga panalangin
ang moabut gumikan sa mapaubsanong pagtugyan ngadto sa pagpanton sa Dios.
Ang mga pulong nga “makaambit sa iyang pagkabalaan” diha sa bersikulo 10
nagpasabut nga mas mahisama sa Dios.

Bantayi sa bersikulo 11 kon unsay gitudlo ni Pablo kon unsa kaha ang una natong
bation kon kita pantunon. Ang paghinumdom nga ang Langitnong Amahan
nahibalo sa unsay pinakamaayo kanato makatabang nga motugyan kita sa
pagpanton kon kini moabut. Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini
nga mga bersikulo mao nga kon motugyan kita sa pagpanton gikan sa
Langitnong Amahan, mahimo kitang mas mahisama Kaniya ug makabaton sa
kalinaw gumikan sa pagkamatarung.

Kon may access ka sa internet, tan-awa ang Mormon Messages nga video
“The Will of God” (3:02), nga anaa sa LDS.org. Kini nga video naghulagway

sa gugma ug kaalam nga makita diha sa pagkorihir sa Langitnong Almahan sa
atong kinabuhi.

Hunahunaa ang panahon dihang gibati nimo nga gipanton ka sa Langitnong
Amahan. Giunsa nimo sa pagsanong? Sa lahi nga papel, mahimo nga magdesinyo
ka og usa ka timailhan nga magpahinumdom kanimo nga motugyan sa pagpanton
sa Langitnong Amahan sa umaabut. Ibutang kini nga timailhan sa dapit diin
mapahinumduman ka sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Mga Hebreohanon.

Diha sa Mga Hebreohanon 12:12–29, gisultihan ni Pablo ang mga Santos nga
tabangan ang ubang mga miyembro sa Simbahan sa pagpabiling matinud-anon
aron dili mawala ang mga panalangin sa Dios. Iya usab nga gipasabut nga ang mga
Santos kinsa nagpabiling matinud-anon ug miserbisyo sa Dios makadawat og
himaya ug usa ka dapit nga walay ikatandi sa gingharian sa Dios.

Scripture Mastery—Mga Hebreohanon 12:9
2. Basaha og usab ang Mga Hebreohanon 12:9, nga mangita sa

dugang nga mga doktrina nga atong makat-unan mahitungod sa
atong Langitnong Amahan. Ilista kon unsay imong nakita diha sa imong
scripture study journal. Tubaga usab ang mosunod nga pangutana: Nganong
importante man nga motuo nga kita mga anak sa Dios?

Mga Hebreohanon 13
Mihatag si Pablo og managlahi nga tambag sa mga Santos
Gitapos ni Pablo ang iyang sulat ngadto sa mga Santos nga Hebreohanon pinaagi
sa pagtambag kanila sa managlahi nga mga hilisgutan. Basaha ang Mga
Hebreohanon 13:1–9, 17, nga mangita sa tambag nga gihatag ni Pablo sa
mga Santos.
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Gikan sa imong nabasahan, asa kaha nga tambag ang gikinahanglan kaayo sa
atong panahon? Ngano man? ____________________

Ikonsiderar asa nga mga porsyon o bahin sa tambag ni Pablo ang mas
maimplementar nimo sa kaugalingon nimong kinabuhi.

Diha sa Mga Hebreohanon 13:10–25, gitudlo ni Pablo nga human makompleto ni
Jesukristo ang Pag-ula, ang mga pagsakripisyo gamit ang mga hayop wala na
kinahanglana (tan-awa sa 3 Nephi 9:18–20). Agig puli, ang mga Santos mahimong
mohalad og pagdayeg sa Dios ug maayong mga buhat.

Santiago 1
Giawhag ni Santiago ang nagkatibulaag nga Israel nga pangitaon ang kaalam gikan
sa Dios ug mamahimong tigtuman sa pulong
Nasulayan na ba nimo ang pagpanghinaot nga unta mas maalamon ka o unta mas
masabtan nimo ang kabubut-on sa Langitnong Amahan para nimo? Paghunahuna
og mga sitwasyon sa imong kinabuhi diin gusto ka nga makabaton og mas dako
nga kaalam.

Basaha ang Joseph Smith—Kasaysayan
1:9–10, nga mangita sa mga pangutana
ni Joseph Smith niadtong batan-on
pa siya.

Si Joseph nagbasa sa Sulat ni Santiago
dihang nadiskubrihan niya kon unsaon
nga makakita og tubag sa iyang mga
pangutana. Si Santiago usa ka Apostol
ni Jesukristo ug bishop sa Jerusalem.
Ang tradisyong Kristiyano naghatag
usab og ideya nga si Santiago anak ni
Maria ug Jose ug, mao nga, managsoon
sila ni Jesukristo sa inahan.

Basaha ang Santiago 1:1–4, nga
mangita kon unsay gitudlo ni Santiago
sa balay sa Israel mahitungod sa ilang
mga paningkamot ug mga kasakit. Ang
Hubad ni Joseph Smith, sa Santiago 1:2 (sa Giya ngadto sa mga Kasulatan) miusab
sa mga pulong nga “nagkalainlaing mga panulay” ngadto sa “daghan nga mga
kasakit.”

Timan-i ang mga reference sa pagkamainantuson diha sa Santiago 1:3–4. Nganong
importante ang pagkamainantuson atol sa mga panlimbasug ug mga kasakit?

Basaha ang Santiago 1:5–6, nga mangita kon unsay nadiskubrihan ni Joseph Smith
nga nakatabang nga makaplagan niya ang mga tubag sa iyang mga pangutana.
Tingali makatabang ang pagkahibalo nga diha sa bersikulo 5 ang pulong nga
madagayaon gayud nagpasabut nga walay pagpugong ug sa dinaghan, ug nga ang
walay pagpamuyboy nagpasabut nga pagbadlong o pagpanaway. Ang (Santiago
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1:5-6 usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimo kining markahan sa lahi nga
paagi aron dali ra nimo kining makit-an sa umaabut.)

3. Diha sa imong scripture study journal, pagsulat og usa o duha ka
mga baruganan nga imong makat-unan gikan sa Santiago 1:5–6.

Unsa kaha ang ipasabut sa “mangayo siya uban sa pagtuo, sa walay pagduhaduha”
(Santiago 1:6)?

Basaha ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:12, nga nagrekord sa pagsanong o
reaksyon ni Joseph sa Santiago 1:5. Unsay resulta tungod sa gibuhat ni Joseph
Smith agi og paglihok sa unsay gitudlo sa Santiago 1:5–6?

Paghunahuna og mga panahon dihang
ang Langitnong Amahan walay
pagpugong nga mitubag sa imong mga
pag-ampo human nga nag-ampo ka
Kaniya uban sa pagtuo. Hunahunaa
kon unsaon nimo sa paggamit ang mga
baruganan nga imong nahibaloan diha
sa Santiago 1:5–6 aron makadawat ka
og kaalam ug tubag sa imong mga
pangutana.

Sigun sa narekord sa Santiago 1:7–11,
mipasidaan si Santiago batok sa tawo
nga tagurhag panghunahuna, o
nagaduha-duha sa pagkamaunungon
ug pasalig sa Ginoo. Gipasidan-an usab
niya ang mga adunahan o datu
mahitungod sa mga problema nga
moabut bahin sa katigayunan.

Diha sa Santiago 1:12–21, gitudlo ni Santiago nga ikapakita nato ang atong
gugma sa Ginoo pinaagi sa pagbatok sa mga tintasyon, nga maoy usa sa mga
rekisito sa pagkadawat og korona o purongpurong sa kinabuhing dayon.
Gitudlo usab niya nga ang tanang maayong mga gasa naggikan sa Dios ug ang
tanang mga Santos kinahanglang mowagtang “sa tanang buling” ug dawaton ang
mga pulong sa Ginoo “uban sa kaaghup” (Santiago 1:21).

Basaha ang Santiago 1:22, nga mangita kon unsay giawhag ni Pablo nga buhaton
sa mga Santos inubanan sa pulong sa Dios.

Hunahunaa kon giunsa ni Joseph Smith sa pagsunod kini nga tambag.
Pamalandungi kon unsaon nimo sa paglihok unsay imong nakat-unan samtang
tun-an nimo kini nga leksyon.

Basaha ang Santiago 1:27, nga mangita og mga paagi nga mamahimo kang
tigtuman sa pulong. Ang paggamit ni Santiago sa pulong nga relihiyon niini nga
kinatibuk-ang kahulugan nag-refer sa pagpakita sa atong debosyon ngadto
sa Dios.
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Scripture Mastery—Santiago 1:5–6
Ang pagmemorya sa Santiago 1:5–6 makatabang kanimo sa tibuok nimong
kinabuhi kon duna kay mga pangutana mahitungod sa ebanghelyo, samtang
magtinguha ka og panabang sa Ginoo sa paghimo og mga desisyon, ug samtang
magtudlo ka sa ebanghelyo ngadto sa uban.

Gahini og pipila ka minutos ang pagsulay og memorya sa Santiago 1:5–6.
Hinumdumi ang kanunay nga pagribyu sa namemorya na nga mga scripture
mastery passages aron magpabilin ang imong nakat-unan.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Mga Hebreohanon 12–Santiago 1 ug nahuman kini nga leksyon
sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 29: DAY 1

Santiago 2–3
Pasiuna
Giawhag ni Apostol Santiago ang mga Santos nga tabangan ang mga dinaugdaog
ug tudloan nga ang tinuod nga mga sumusunod ni Jesukristo dili mohatag og
labaw nga pagtagad sa mga datu kay sa mga kabus. Gitudlo usab niya ang relasyon
tali sa pagtuo ug mga buhat, ug iyang gitudlo sa mga Santos ang kaimportante sa
pagkontrolar sa ilang sinultihan. Dayon iyang gikumparar ang kaalam sa kalibutan
ngadto sa kaalam nga naggikan sa Dios.

Santiago 2:1–13
Gitudloan ni Santiago ang mga sumusunod ni Kristo nga dili nila palabihon ang
mga datu
Hunahunaa ang panahon dihang ikaw nakakita og tawo nga mas labaw ang
pagtagad kaniya sa uban tungod kay siya inila, nindot og mga saput, naggikan sa
kwartahan o impluwensyal nga pamilya, o sa ubang dili makiangayon nga
hinungdan.

1. Sa imong scripture study journal, pagsulat og gamay mahitungod
sa imong kasinatian ug ihulagway kon unsay imong gibati bahin

niini. Tubaga usab ang mosunod nga pangutana: Nganong usahay ang tawo
duna may pinalabi?

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, sa Santiago 2:1 sa Hubad ni Joseph Smith Giya
ngadto sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org nga mangita kon unsay gisulat ni Santiago
mahitungod sa “pagtahud ngadto sa mga tawo.” Ang pagbaton og “pagtahud
ngadto sa mga tawo” nagpasabut nga magpakita nga may pinalabi o linahi nga
pagtagad ngadto sa usa ka tawo o grupo tungod sa ilang mga kahimtang o
panagway.

Basaha ang Santiago 2:2–4, nga mangita og usa ka ehemplo nga gihatag ni
Santiago sa kahimtang diin ang mga Santos kinahanglang dili mopakita nga may
pinalabi labaw kay sa usa.

Paghunahuna og mga sitwasyon sa atong panahon diin ang mga tawo ubos kaayo
ang pagtagad tungod sa ilang kahimtang o panagway.

Sumala sa Santiago 2:5–7, gibadlong ni Santiago ang mga Santos nga
midaug-daog sa mga kabus. Iya silang gipahinumduman nga pinili sa Dios ang
mga kabus kinsa datu sa pagtuo ug ang mga datu miyatak sa mga kabus ug
mipasipala batok sa Ginoo.

Basaha ang Santiago 2:8, nga mangita kon unsay gipahinumdom ni Santiago nga
buhaton nga maoy makatabang sa pagwagtang sa pagkaadunay pinalabi.

Ngano kaha nga kini nga sugo gi-refer man nga “harianong kasugoan” (Santiago
2:8)? ____________________
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Si Presidente Marion G. Romney sa Unang Kapangulohan mitudlo mahitungod
niini nga pagtulun-an gikan ni Santiago ug gigamit kini ngadto sa mga halad
sa puasa:

“Kinahanglan nga atong higugmaon ang atong mga silingan sama sa atong
kaugalingon. Gibutang lamang sa Manluluwas nga ikaduha sa paghigugma sa
Dios kini nga balaod [tan-awa sa Mateo 22:37, 39]. …

“Sa pagbayad sa atong mga halad sa puasa, kinahanglan nga buhaton nato kini
uban sa harianong kasugoan diha sa atong hunahuna. …

“Ang pag-atiman sa mga kabus ug sa may mga kakulangan ug niadtong
nagkinahanglan sa atong tabang mao ang pinakatuyo ug bug-os nga panginahanglan aron
matuman ang harianong kasugoan sa paghigugma sa atong mga silingan sama sa atong
kaugalingon” (“The Royal Law of Love,” Ensign, Mayo 1978, 95).

Tiwasa ang mosunod nga baruganan sa unsay gitudlo ni Santiago niini nga mga
bersikulo: Matinud-anong mga disipulo ni Jesukristo ____________________.

2. Isulat kini nga baruganan diha sa imong scripture study journal.
Dayon tubaga ang mosunod nga mga pangutana:

a. Sa unsang paagi ang Manluluwas usa ka ehemplo sa paghigugma sa uban
bisan unsa pay ilang mga kahimtang?

b. Kinsay imong nailhan nga naningkamot sa paghigugma sa tanang tawo
bisan unsa pay ilang mga kahimtang? Unsa ang gihimo niining tawhana
aron ikapakita nga siya nahigugma sa tanang tawo bisan unsa pay ilang mga
kahimtang?

Ikonsiderar kon unsaon nimo sa pagtagad ang uban. Pangita og mga oportunidad
nga masunod ang ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa paghigugma sa uban bisan
unsa pay ilang mga kahimtang.

Hunahunaa nga, human madungog ang mga pagtulun-an ni Santiago mahitungod
sa paghigugma sa tanang tawo, nakadungog ka og tawo nga miingon nga dili
dakong isyu nga dunay pinalabi samtang ang uban dili ayuhon sa pagtagad. Kining
tawhana nag-ingon usab nga may mas ngil-ad pang mga butang nga mahimo
natong buhaton.

Basaha ang Santiago 2:9–10, nga mangita nganong usa ka seryusong butang ang
dili paghigugma sa tanang tawo bisan unsa pay ilang mga kahimtang.

Dunay daghang sugo, ug ang pagsupak sa bisan asa niini nga mga sugo
nagpasabut nga gisupak nato ang balaod sa Dios, naghimong hugaw, ug dili
makapuyo kauban sa Dios. Maingon og kita “malinapason sa tanan niini”
(Santiago 2:10) tungod kay ang resulta susama ra gihapon: pagkahimulag gikan sa
Dios (tan-awa sa 1 Nephi 10:21).

Gikan niini nga mga bersikulo, atong makat-unan ang mosunod nga mga doktrina:
Kon makahimo kitag bisan usa lang ka sala, mobati kita nga sad-an diha sa
atubangan sa Dios.
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Bisan og ang atong pagsupak maghimo man nato nga hugaw, sa gihapon duna
kitay paglaum. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, sa Unang Kapangulohan mitudlo
sa unsang paagi kita malimpyo pag-usab:

“Ang grasya sa Dios mao ang atong importente ug walay katapusan nga
paglaum.

“Pinaagi sa sakripisyo ni Jesukristo, ang plano sa kalooy nagtagbaw sa mga
gipangayo sa hustisya [tan-awa sa Alma 42:15] ‘ug [modala] og mga
kahigayunan ngadto sa mga tawo nga sila mahimo nga makabaton og hugot
nga pagtuo ngadto sa paghinulsol’ (Alma 34:15).

“Ang atong mga sala, bisan pa kini mapula, kini pagapution ingon sa nieve [snow] [tan-awa sa
Isaias 1:18]. Tungod kay ang atong minahal nga Manluluwas ‘naghatag sa iyang kaugalingon
nga lukat alang sa tanan’ (1 Timoteo 2:6), usa ka agianan ngadto sa Iyang mahangturong
gingharian nga giandam kanato [tan-awa sa 2 Pedro 1:11].

“Ang ganghaan giablihan!” (“Ang Gasa sa Grasya,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 108).

Unsay kinahanglan natong buhaton nga mamahimong limpyo pinaagi sa Pag-ula
ni Jesukristo aron makasulod kita sa gingharian sa Ginoo?

Ang proseso sa pagbuntog sa atong mga kahuyang ug mamahimong limpyo ug
putli pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas matuman pinaagi sa paningkamot nga mas
magkamaayo kita sa matag adlaw. Ang pagkahimong sama sa Manluluwas
kinahanglang maoy tumong nga paningkamutan natong matuman sa tibuok
natong kinabuhi.

Ang Santiago 2:11 naglangkob og usa ka ehemplo sa pagtulun-an ni Santiago sa
bersikulo 10, naghatag og importansya nga ang pagsupak sa mga balaod sa Dios
naghimo nato nga mga makasasala. Sa Santiago 2:12–13 giawhag niya ang mga
tumutuo sa pagkahimong manggiloy-on sa ilang pagtagad og mga tawo kay kon
tagdon nila ang uban nga wala ang kalooy, sila usab pagahukman nga wala
ang kalooy.

Santiago 2:14–26
Gitudlo ni Santiago ang mahitungod sa mga tahas sa pagtuo ug mga buhat sa atong
kaluwasan
Ang mga tawo mogamit sa pulong nga pagtuo nga managlahi ang ipasabut. Ang
uban tingali mogamit niini sa paghulagway sa butang nga ilang gituohan, samtang
ang uban mogamit niini sa paghulagway og usa ka buhat. Sa Santiago 2:14–26
atong nakat-unan sa unsang paagi gikorihian ni Santiago ang sayop nga mga ideya
mahitungod sa pagtuo.

Basaha ang Santiago 2:14, nga mangita kon unsay pangutana ni Santiago sa mga
Santos mahitungod sa pagtuo.

Niini nga kinatibuk-ang kahulugan migamit si Apostol Santiago sa pulong nga
binuhatan sa lahi nga paagi kay sa gigamit ni Apostol Pablo. Dihang gigamit ni
Pablo ang pulong nga binuhatan, nag-refer siya sa mga binuhatan sa balaod ni
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Moises. Dihang gigamit ni Santiago ang pulong nga binuhatan, nag-refer siya sa
mga buhat sa pagkamahalaron o mga buhat sa pagkamatarung.

Basaha ang Santiago 2:17–18, nga mangita kon unsay pangutana ni Santiago
mahitungod sa pagtuo. (Ang Santiago 2:17–18 usa ka scripture mastery passage.
Mahimo nimo kining markahan sa lahi nga paagi, aron dali ra nimo kining
mapangita sa umaabut.)

Unsa sa imong hunahuna ang buot ipasabut sa mga pulong nga “ang pagtuo patay
kon kini walay binuhatan” (bersikulo 17)?

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga ang tinuod nga pagtuo
kang Jesukristo ikapakita pinaagi sa matarung nato nga mga binuhatan.

Pamalandungi ang imong mga nabuhat sa miaging semana. Ang kadaghanan ba sa
imong mga nabuhat nagpakita nga ikaw dunay tinuod nga pagtuo kang Jesukristo?
Sayon ba alang sa uban ang pag-ila nga ikaw dunay tinuod nga pagtuo kang
Jesukristo?

Scripture Mastery—Santiago 2:17–18
3. Basaha sa pipila ka higayon ang Santiago 2:17, ug dayon sulayi kini

sa pag-recite gikan sa imong hunahuna. Buhata usab kini sa
Santiago 2:18. Sulayi ang imong kaugalingon pinaagi sa pagsulat sa duha ka
mga bersikulo gikan sa imong hunahuna diha sa imong scripture study journal.

Santiago 3
Gitudloan ni Santiago ang mga Santos sa kaimportante sa pagkontrolar sa ilang
ipanulti
Hunahunaa nga gipislit nimo og hurot
ang toothpaste gikan sa sudlanan.
Karon sulayi sa paghunahuna nga
imong ibalik sa pagpasulod ang tanang
toothpaste sa sudlanan.

Sa unsang paagi kini nga toothpase
mahimong sama sa mga pulong nga
atong gipanulti?
____________________

May gipanulti ka na ba sukad nga sa wala madugay imong gimahayan? Samtang
imong tun-an ang Santiago 3:1–12, pangita og mga kamatuoran nga makagiya
nimo sa pagpili sa mga pulong nga imong ipanulti.

Basaha ang Santiago 3:2–4 ug ang unang sentence sa Santiago 3:5, nga mangita
kon giunsa ni Santiago sa paghulagway kadtong dili mopasakit sa uban sa ilang
gipanulti.

Bantayi sa bersikulo 2 giunsa pagtudlo ni Santiago nga ang pagka-“dili masayup sa
gipanulti,” o sa unsay atong isulti, nagpasabut sa lebel sa pagkontrolar sa
kaugalingon. Ang mga pulong nga “magasayop man sa daghang paagi” diha sa
bersikulo 2 nagpasabut nga kitang tanan masipyat o makahimo og sayop, ug ang
pulong nga dila diha sa bersikulo 5 nagpasabut sa mga pulong nga atong gipanulti.
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Ang bokado (Santiago 3:3) usa ka
gamayng puthaw nga ibutang sa ba-ba
sa kabayo. Ang bokado itapot ngadto sa
renda, nga gamiton sa nagsakay aron
makakontrolar sa kabayo. Ang bansalan
[helm] (Santiago 3:4) nag-refer sa usa ka
manubela o timon sa barko ug gamiton
sa pagpaliko sa barko.

Sumala ni Santiago, unsa ang
pagkaparehas sa bokado sa kabayo ug
sa bansalan sa usa ka barko?

Sa unsang paagi ang pagkumpara ni
Santiago niining duha ka butang
ngadto sa dila, o sa mga pulong nga
atong ipanulti, makatabang nga atong
masabtan ang gahum sa mga pulong?

Usa ka kamatuoran nga atong
makat-unan gikan niini nga mga
bersikulo mao nga ang pagkat-on sa
pagkontrolar sa atong ipanulti dunay
dakong epekto sa atong kinabuhi.

Sa unsang paagi ang butang nga ingon og gamay kaayo sama sa pagkat-on sa
pagkontrolar sa atong ipanulti dunay dakong epekto sa atong kinabuhi?

Basaha ang katapusang sentence sa Santiago 3:5 ug usab sa Santiago 3:6, nga
mangita kon unsa pay gikumpara ni Santiago sa atong mga pinulongan. Ang
pulong nga lasang diha sa bersikulo 5 nagpasabut og kakahoyan.

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang kinabuhi “nagaduslit sa ligid sa kinaiyahan”
(Santiago 3:6), o mabutang sa risgo, gumikan sa dili maalamon natong paggamit sa
mga pulong. Sa unsang paagi ang paghimo og ginagmayng kausaban sa atong
pagpanulti makaapekto sa atong kinabuhi sa positibo nga pamaagi? Sa unsang
paagi nga ang ingon niana nga mga kausaban makaapekto sa kinabuhi sa uban?

Sigun sa narekord sa Santiago 3:8, mipasidaan si Santiago nga ang dila nga dili
maaghup, o dili maaghup nga sinultihan, sama sa hilo nga makamatay. Niining
panahona sa digital nga komunikasyon ug social media, bantayi nga ang
makamatay o dili maaghop nga mga pulong dali kaayong mokatap, moguba sa
mga kinabuhi, ug mahimong mahinumduman kanunay sa digital nga kalibutan.

Basaha ang Santiago 3:7–12, nga mangita sa uban pang gikumpara ni Santiago sa
atong mga pinulongan.

Gikan sa Santiago 3:9–10 atong makat-unan nga ang mga sumusunod sa Dios
naningkamot nga mogamit sa ilang mga pulong sa matarung nga mga
katuyoan, dili sa pagpakatap sa dautan.

Human sa pagkutlo sa Santiago 3:2–10, si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles namulong mahitungod sa angay natong gamiton
nga sinultihan ug dili angayang gamiton:
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“Tin-aw kaayo nga si Santiago wala magpasabut nga ang atong mga dila
kanunay nga makasala, ni ang tanang butang nga atong masulti ‘puno sa
makamatay nga hilo.’ Apan tin-aw kaayo niyang gipasabut nga bisag unsaon
adunay mga butang nga atong masulti nga makadaot, gani makahilo—ug kana
makapakurog nga sumpa para sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw! Ang
tingog nga mihatag og matinud-anon nga pagpamatuod, militok og mainiton

nga mga pag-ampo, ug miawit sa mga himno sa Zion mahimo nga mao ra nga tingoga nga
mangasaba ug manaway, mopakaulaw ug makapaubos ug makapasakit ug makadaut sa espiritu
sa kaugalingon ug sa uban nga ingon niini. …

“Busa, mga kaigsoonan, niining taas nga malungtarong paninguha nga mahisama sa atong
Manluluwas, mahimo kamo nga maninguha nga mahimong ‘hingpit’ nga mga lalaki ug babaye
[tan-awa sa Santiago 3:2] bisan sa ingon lang nga paagi—nga dili mopahiubos pinaagi sa
pulong, o sa labing maayo, sa pagpamulong sa bag-o nga pinulongan, sa mga anghel. Ang
atong mga pulong, sama sa atong mga binuhatan, kinahanglang pun-an og hingpit nga pagtuo
ug paglaum ug hingpit nga gugma nga putli, ang tulo ka dagkong baruganan sa Kristyano
gikinahanglan kaayo sa kalibutan karon. Pinaagi sa maong mga pulong, nga gipamulong ubos a
paggiya sa Espiritu, ang mga luha mangauga, mga kasingkasing mangaayo, mga kinabuhi may
pag-uswag, paglaum mahibalik, ang kamasaligon mopatigbabaw” (“Ang Pinulongan sa mga
Anghel,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 16, 18).

Hunahunaa ang pipila ka butang nga imong mahimo aron madugangan ang
“pagkahingpit” (Santiago 3:2) sa pagpili kon unsay imong isulti.

Maningkamot nga Molambo
Kon kita mogahin og panahon aron motimbang-timbang sa matinud-anon nga paagi kon unsa ka
maayo natong gisunod ang usa ka piho nga baruganan sa ebanghelyo, kita naghatag og
kahigayunan sa Espiritu Santo aron matabangan kita nga makaamgo unsay atong gibuhat nga
maayo ug sa unsa nga paagi kita molambo. Samtang imong timbang-timbangon ang imong
kaugalingon, tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo ug pagmatinud-anon sa hingpit.

“Kon unsa kamo manulti mopakita kon kinsa kamo isip anak nga lalaki o anak nga babaye sa
Dios. Ang limpyo ug intelehente nga pinulongan maoy ebidensya sa usa ka maalamon ug maayo
nga hunahuna. Ang maayo nga pinulongan nga makapadasig, makapaawhag, ug makatabang
sa uban nagdapit sa Espiritu nga makig-uban kaninyo” (Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan
[booklet, 2011], 20).

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Kanus-a ka mibati nga nabayaw o nadasig pinaagi sa mga pulong sa
ubang tawo?

b. Sa unsang paagi nga ikaw napanalangingan dihang naningkamot ka nga
makabayaw o makadasig sa uban pinaagi sa imong mga pulong?

Sa lain nga papel, isulat ang usa ka tumong kon unsay imong buhaton aron mas
makontrolar nimo ang imong ipanulti ug magamit ang imong pinulongan para sa
matarung nga mga katuyoan. Siguroa nga imong mabuhat unsay imong gisulat.
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Sigun sa narekord sa Santiago 3:13–18, gikumpara ni Santiago ang kaalam sa
kalibutan ngadto sa kaalam nga “gikan sa kahitas-an” (bersikulo 17), o kaalam nga
gikan sa Dios. Ang kaalam sa kalibutan mosangput sa “kasina” (bersikulo 16);
“dinalo nga tinguha” (bersikulo 14), o panagbingkil; ug “kagubot” (bersikulo 16),
samtang ang kaalam nga gikan sa Dios mao ang “putli” ug “puno sa kalooy”
(bersikulo 17).

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Santiago 2–3 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 29, DAY 2

Santiago 4–5
Pasiuna
Gitambagan ni Apostol Santiago ang mga Santos nga batukan ang dautan, sa
pagpaduol ngadto sa Dios, ug mapailubong molahutay sa mga kasakit samtang
maghulat sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Gitudlo niya nga ang masakiton
kinahanglan nga “[motawag] sa mga anciano o elder sa simbahan” (Santiago 5:14)
aron pangalagaran sila. Gitudlo usab ni Santiago ang mahitungod sa kaimportante
sa pagtabang sa mga makasasala nga maghinulsol.

Santiago 4
Gitambagan ni Pablo ang mga Santos sa pagpaduol sa Dios ug batukan ang dautan
Paghunahuna og usa ka sakop sa pamilya o higala nga gibati nimo nga imong
suod. Nganong gibati man nimo nga suod ka niining tawhana?

Nganong nasuod man nimo kining tawhana? ____________________

Karon ikonsiderar kon unsa kasuod ang imong pagbati ngadto sa Dios. Sa unsang
paagi mapanalanginan ang imong kinabuhi pinaagi sa pagbaton og lig-ong
relasyon sa Dios?

Samtang imong tun-an ang Santiago 4, pangita og mga kamatuoran nga
makatabang nimo nga mapalig-on ang imong relasyon sa Dios.

Sigun sa narekord sa Santiago 4:1–3, gibadlong ni Santiago ang mga Santos sa
ilang pagtugyan ngadto sa kalibutanong mga tinguha. Basaha ang Santiago 4:4,
nga mangita sa matang sa pagkahigala nga gipasidaan ni Santiago sa mga Santos.
Ang pulong nga pakig-away nagpasabut og pagdumot o kayugot.

Ang tambag ni Santiago sa bersikulo 4 wala magpasabut nga likayan gayud nato
ang pagpakig-uban sa mga tawo nga dili miyembro sa Simbahan. Hinoon,
kinahanglang likayan nato ang pagdawat ug pagsunod sa sayop nga mga
pagtulun-an ug dili matarung nga mga tinguha, mga sumbanan, ug mga
gipangbuhat sa kalibutan. Gitudlo ni Santiago nga ang pagkahigala sa kalibutan
(pagkakalibutanon) maghimo nato nga kaaway sa Dios.

Basaha ang Santiago 4:6–8, nga mangita kon unsay gitambag ni Santiago nga
buhaton sa mga Santos.

Base sa unsay imong nakat-unan gikan sa Santiago 4:8, kompletuha ang mosunod
nga baruganan: Kon magpaduol kita sa Dios, ____________________.
Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong diha sa Santiago 4:8 nga nagtudlo niini
nga baruganan. Kini nga baruganan gikumpirmar sa modernong pagpadayag
(tan-awa sa D&P 88:63).

1. Sa imong scripture study journal, paghimo og lista kon unsay
imong mahimo aron mapaduol sa Dios.

Usa ka paagi nga ikaw mapaduol sa Dios mao ang pagsunod sa tambag ni Pablo
nga “hugasi ang inyong mga kamot” ug “putlia ang inyong [kasingkasing]”
(Santiago 4:8). Sigun sa gigamit sa mga kasulatan, ang mga kamot
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makarepresentar sa atong mga buhat ug ang kasingkasing makarepresentar sa
atong mga tinguha. Pamalandungi kon sa unsang paagi ang pagbaton og limpyong
mga kamot ug putli nga kasingkasing makatabang nimo nga mas mapaduol
sa Dios.

Basaha ang Santiago 4:9–12, 17, nga mangita sa dugang nga gitambag ni Santiago
ngadto sa mga Santos aron matabangan sila nga mas maduol sa Dios. Ang mga
pulong nga “ang inyong katawa himoa nga pagbangutan” diha sa bersikulo 9
nagpasabut sa pagbati og diosnong kasubo alang sa sala.

Sumala sa Santiago 4:17, unsa ang gitudlo ni Santiago nga mao ang sala?

Unsay atong makat-unan gikan sa Santiago 4:17 nga kon nahibalo kita unsaon
sa paghimo og maayo apan pilion ang dili pagbuhat niini, kita nakasala.
Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong diha sa Santiago 4:17 nga nagtudlo niini
nga kamatuoran.

Ngano kaha nga sala man ang pagkahibalo sa maayong mga butang nga angay
natong buhaton apan pilion ang dili pagbuhat niini?

Si Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan mipasabut niini nga
kamatuoran. Ang pulong nga pagpasagad dinhi niini nga kinatibuk-ang kahulugan
nagpasabut sa maayong mga buhat nga angay unta natong buhaton apan atong
nataligam-an o wala mabuhat.

“Nahadlok ko nga pipila sa dagko natong mga sala mao ang sala sa
pagpasagad. Dunay pipila ka mas bug-at nga mga butang sa balaod nga giingon
sa Manluluwas nga dili nato angayang mapasagdan [tan-awa sa Mateo 23:23].
Kini mao ang pagkamanggihunahunaon, mapinanggaong mga buhat nga wala
nato mahimo ug mibati kita nga sad-an gumikan kay nataligam-an kini.

“Sa gamay pa nga bata sa umahan atol sa naglagiting nga kainit sa summer,
akong nahinumduman ang akong lola nga si Mary Finlinson nga nagluto sa among lamian nga
pagkaon sa usa ka init nga sug-angan nga gigamitan og kahoy. Dihang ang kahon nga sudlanan
og kahoy tupad sa sug-angan wala nay sulod, si Lola hilum nga … migawas aron sudlan kini sa
nagtumpi nga kahoy nga cedar sa gawas, ug midala sa bug-at nga kahon balik sa sulod sa balay.
Wala gyud ko magpakabana ug wala ko manumbaling sa panghitabo sa kusina, didto ra ko
naglingkod ug gipasagdan ang akong pinalangga nga lola nga gipuno ang kahon. Naulaw ko sa
akong kaugalingon ug gimahayan ang akong pagpasagad sa tibuok nakong kinabuhi.
Nanghinaot ko nga ugma damlag makapangayo ko niya og pasaylo” (“The Weightier Matters of
the Law: Judgment, Mercy, and Faith,” Ensign, Nob. 1997, 59).

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang ubang mga example sa “sala sa pagpasagad” nga maoy
makapugong nimo nga mas mapaduol sa Dios?

b. Unsa ang usa ka butang nga imong mahimo aron mas mapaduol ka sa
Dios? Ipasalig ang pagsunod sa mga pag-aghat nga imong madawat nga
maoy makatabang nga makompleto nimo kini nga tumong.
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Santiago 5
Gitudloan ni Santiago ang mga Santos nga molahutay sa mapailubong paagi sa
kasakit ug tudloan ang mga masakiton sa pagtawag og mga elder
Diha sa Santiago 5:1–6 atong mabasa nga gihukmang sad-an ni Apostol Santiago
ang mga adunahan kinsa mipasagad sa paggamit sa ilang katigayunan ug milutos
sa mga matarung. Iyang gipasidaan nga ang kaalautan ug ang paghukom
naghulat kanila.

Basaha ang Santiago 5:7–11, nga mangita kon unsay gitudlo ni Santiago nga
buhaton kon mag-atubang sila og mga kasakit samtang naghulat sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo.

Kini nga mga bersikulo nagpakita sa relasyon tali sa mga pagsulay ug pagpailub ug
kon sa unsang paagi ang mga matinud-anon, sama ni Job, misanong sa pag-antus
ug mga kalisud. Tan-awa diha sa Santiago 5:10 kon si kinsang mga tawhana ang
angayng tan-awon sa mga Santos nga himoong mga ehemplo kinsa mapailubong
milahutay sa kasakit.

Paglista og pipila ka ehemplo gikan sa mga kasulatan sa mga propeta kinsa
mapailubong milahutay sa kasakit: ____________________

Ikonsiderar kon unsa nga tambag ang imong ihatag ngadto sa usa ka higala kinsa
miingon nga, “Ngil-ad ang akong gibati. Kapin sa semana na ko nga nasakit.
Miadto ko og doktor ug nagtumar na og tambal, apan wala gihapon ko
moarang-arang. Wala ko masayud unsa pay akong buhaton.”

Basaha ang Santiago 5:13–16, nga mangita kon unsay gitambag ni Santiago nga
buhaton sa dunay mga sakit ug balatian.

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo,
“Kon ang mga elder nagdihog og tawo nga masakiton ug nagsilyo sa gidihog,
nag-abli sila sa mga bintana sa langit aron ibu-bu sa Ginoo ang mga panalangin
nga buot Niya alang sa tawo nga masakiton” (“Pag-ayo sa Masakiton,” Ensign o
Liahona, Mayo 2010, 48).
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Tan-awa og balik ang Santiago 5:15.
Agig dugang sa gahum sa priesthood,
unsa pa ang gisulti ni Santiago ang
makaluwas o makaayo sa masakiton?

Usa ka kamatuoran nga atong
makat-unan gikan sa Santiago 5:14–16
mao nga pinaagi sa pag-ampo nga
inubanan og pagtuo ug sa gahum sa
priesthood, ang masakiton
mamaayo.

Gitudlo ni Elder Oaks ang mosunod
mahitungod sa inubanan og pagtuo nga
pag-ampo ug sa makaayo nga gahum
sa priesthood:

“Samtang atong gamiton ang dili kadudahan nga gahum sa priesthood sa Dios
ug samtang atong ibahandi ang iyang saad nga Siya maminaw ug motubag sa
pag-ampo sa hugot nga pagtuo, kinahanglan nga kanunay natong hinumduman
nga ang hugot nga pagtuo ug ang makaayo nga gahum sa priesthood dili
makamugna og sangputanan nga sukwahi sa Iyang kabubut-on kansang
priesthood Iyaha. …

“… Bisan ang mga sulugoon sa Ginoo, nga naggamit sa Iyang balaanong gahum sa usa ka
kahimtang diin adunay igo nga pagtuo nga pagaayohon, dili makahatag og panalangin sa
priesthood nga makapaayo sa tawo kon kana nga pag-ayo dili mao ang kabubut-on sa Ginoo.

“Isip mga anak sa Dios, nga nasayud sa Iyang dakong gugma ug sa Iyang dili masukod nga
kahibalo kon unsay labing maayo alang sa atong mahangturon nga kaayohan, misalig kita
Kaniya. Ang unang baruganan sa ebanghelyo mao ang hugot nga pagtuo diha ni Ginoong
Jesukristo, ug ang pagtuo nangahulugan ug pagsalig. Akong gibati kana nga pagsalig sa usa ka
pagpamulong nga gihatag sa akong ig-agaw panahon sa lubong sa usa ka batan-ong babaye
kinsa namatay sa grabe nga sakit. Namulong siya niini nga mga pulong, nga sa sinugdanan
mipahingangha kanako ug dayon milig-on kanako: ‘Nasayud ako nga kabubut-on kadto sa Ginoo
nga siya mamatay. Siya adunay maayo kaayo nga medikal nga pag-atiman. Gihatagan siya og
mga panalangin sa priesthood. Ang iyang pangalan gibutang sa prayer roll sa templo. Siya ang
gihisgutan sa gatusan ka mga pag-ampo aron mahimsog og balik. Ug nasayud ako nga adunay
igo nga hugot nga pagtuo niini nga pamilya nga mamaayo unta siya gawas kon kabubut-on sa
Ginoo nga pagakuhaon siya niining higayuna.’ Akong gibati kanang sama nga pagsalig diha sa
mga pulong sa amahan sa usa ka laing pinili nga batang babaye kansang kinabuhi gikuha
tungod sa kanser sa iyang batan-on nga pangidaron. Siya mipahayag, ‘Ang hugot nga pagtuo sa
among pamilya anaa kang Jesukristo, ug wala magdepende sa mga resulta.’ Kadto nga mga
pagtulun-an tinuod gayud ngari kanako. Atong himoon kutob sa atong mahimo aron ayuhon ang
usa ka minahal, ug dayon mosalig kita sa Ginoo alang sa resulta” (“Pag-ayo sa Masakiton,” 50).
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Sa unsang paagi ang mga pagtulun-an ni Elder Oaks nakatabang nimo nga
makasabut sa makaayo nga gahum sa priesthood? Ngano nga ang atong pagtuo ug
mga pag-ampo nagkinahanglan nga mahiuyon sa kabubut-on sa Dios? (Tan-awa
sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pag-ampo.”)

3. Hunahunaa nga usa sa imong mga higala o sakop sa pamilya
nasakit. Diha sa imong scripture study journal, paghimo og sulat

alang nianang tawhana nga magpasabut kon unsay imong nakat-unan
mahitungod sa makaayo nga gahum sa priesthood. Siguroa ang pagpasabut
nganong importante nga ang atong pagtuo kang Jesukristo dili mag-agad sa
resulta sa panalangin sa priesthood. Ilakip ang bisan unsang mga ehemplo sa
mga tawo nga imong nailhan kinsa napanalanginan pinaagi sa mga pag-ampo
nga inubanan og pagtuo ug sa gahum sa priesthood.

Gikumpara usab ni Santiago ang pag-ayo sa masakiton ngadto sa pagpasaylo sa
sala (tan-awa sa Santiago 5:16).

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
nga ang pagpaubos ug ang pagtuo nga atong gikinahanglan aron mamaayo kita
sa pisikal mao ra gihapon nga pagpaubos ug pagtuo nga atong gikinahanglan
aron kita mapasaylo: “Adunay … sagradong mga okasyon diin ang mga tawo
may kahigayunan nga mosalta sa espirituhanong gitas-on diin maangkon nila
ang makatarunganong pagtugot sa Espiritu sa ilang kinaiya ug ang resulta

napasaylo sa ilang mga sala. Ginganlan ni Santiago ang ordinansa sa pagpangalagad sa
masakiton isip usa niini. … Ang tawo kinsa pinaagi sa pagtuo, debosyon, pagkamatarung, ug
personal nga katakus, anaa sa posisyon nga mamaayo, anaa usab sa posisyon nga makabaton
og makatarunganong pagtugot sa Espiritu alang sa kinabuhi, ug mapasaylo siya sa iyang mga
sala, nga saksihan sa kamatuoran nga nadawat niya ang pakig-uban sa Espiritu, nga wala unta
kaniya kon siya dili takus” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 297–98).

Hinoon, wala kini magpasabut nga, ang tawo nga wala maayo dihang gihatagan
siya og panalangin sa priesthood dili takus. Ang tanang panalangin ihatag sumala
sa dakong panabut sa Dios, ug atong mabati ang Iyang gugma ug ang kalinaw sa
Espiritu nga momatuod sa atong katakus.

Sigun sa narekord sa Santiago 5:17–20, nag-refer si Santiago kang propeta Elijah
isip ehemplo sa tawo kinsa migamit sa gahum sa tinuorayng pag-ampo.
Gitambagan usab niya ang mga Santos sa pagtabang sa mga makasasala nga
maghinulsol. Timan-i diha sa Santiago 5:20 ang gisaad nga mga panalangin nga
moabut para niadtong kinsa “[makapausab] sa makasasala gikan sa pagkahisalaag
sa iyang dalan.”

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Santiago 4–5 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa 1 Pedro
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang tema nga anaa sa tibuok Nahaunang Sulat ni Apostol Pedro mao nga pinaagi
sa Pag-ula ni Jesukristo, ang mga disipulo sa Manluluwas sa matinud-anong paagi
makalahutay ug makapanagang sa pag-antus ug pagpanglutos. Ang matag
kapitulo sa 1 Pedro naghisgot sa mga pagsulay o mga pag-antus, ug gitudlo ni
Pedro nga ang mainantusong paglahutay sa mga pagsulay “labi pang bililhon kay
sa … bulawan” ug makatabang sa mga tumutuo sa pag-angkon og “kaluwasan sa
[ilang] mga kalag” (1 Pedro 1:7, 9). Gipahinumduman usab ni Pedro ang mga
Santos sa ilang pagka-sila isip “usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa
mga harianong sacerdote [priesthood], ang nasud nga balaan, ang katawhan nga
iyang kaugalingon sa Dios” (1 Pedro 2:9). Pinaagi sa pagtuon sa tambag nga
gihatag ni Pedro niini nga sulat, makadawat kamo og paglaum, pagdasig, ug
kalig-on nga makatabang ninyo sa mga hagit nga inyong atubangon.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Ang tagsulat niini nga sulat mao si “Pedro, apostol ni Jesukristo” (1 Pedro 1:1).

“Sa orihinal si Pedro nailhan nga Simeon o Simon (2 .Ped. 1:1), usa ka mangingisda
sa Betsaida nagpuyo sa Capernaum uban sa iyang asawa. … Si Pedro gitawag uban
sa iyang igsoon nga lalaki nga si Andres nga mahimo nga tinun-an ni Jesukristo
(Mat. 4:18–22; Marcos 1:16–18; Lucas 5:1–11). …

“… Ang Ginoo mipili [ni Pedro] nga maghupot sa mga yawe sa gingharian ibabaw
sa yuta (Mat. 16:13–18). …

“Si Pedro mao ang labaw nga Apostol sa iyang panahon” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Pedro,” scriptures.lds.org).

Ang mga sinulat ni Pedro nagpakita sa iyang paglambo gikan sa pagkamangingisda
ngadto sa pagkatalagsaong Apostol.

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Gihimo ni Pedro kini nga unang sulat siguro sa mga tunga-tunga sa A.D. 62 ug 64.
Gisulat niya gikan sa “Babelonia” (1 Pedro 5:13), tingali usa ka simbolikanhong
pagpasabut sa Roma.

Gidawat sa kinatibuk-an nga si Pedro namatay atol sa pangagamhanan sa Romano
nga emperador nga si Nero—nga gibana-bana human sa A.D. 64, dihang nagsugod
si Nero sa paggukod sa mga Kristiyanos (tan-awa sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Pedro, Ang unang epistola ni Pedro”).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Gitumong ni Pedro kini nga sulat ngadto sa mga miyembro sa Simbahan nga
namuyo sa lima ka mga probinsya sa Roma sa Asia Minor, nga nahimutang sa
moderno nga Turkey (tan-awa sa 1 Pedro 1:1). Gikonsiderar ni Pedro ang iyang
mga magbabasa nga “pinili” sa Dios (1 Pedro 1:2). Misulat siya sa paglig-on ug
pag-awhag sa mga Santos “sa pagkatinuod sa [ilang] pagtuo” (1 Peter 1:7) ug sa
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pag-andam kanila sa umaabut nga “magasilaob nga kalisdanan” (1 Pedro 4:12).
Ang mensahe ni Pedro nagtudlo usab kanila unsaon sa pagsagubang ang
pagpanggukod (tan-awa sa 1 Pedro 2:19–23; 3:14–15; 4:13).

Ang tambag ni Pedro haum kaayo sa panahon tungod kay ang mga miyembro sa
Simbahan hapit na moabut sa panahon nga nagkagrabe ang pagpanggukod.
Hangtud sa gibana-bana nga mga A.D. 64, sa panahon dihang gihimo ni Pedro kini
nga sulat, ang gobyerno sa Roma sa kinatibuk-an mitugot sa Kristiyanismo. Pagka
Hulyo nianang tuiga, usa ka sunog ang migun-ob sa dako nga bahin sa Roma, ug
gihungihong nga si Emperador Nero mismo ang mimando nga kini sunugon. Sa
paningkamot nga mabalhin ang pasangil niana nga kadaot, gipasanginlan sa pipila
ka prominenting mga Romano ang mga Kristiyanos nga maoy nagsunog. Dinhi
nagsugod ang pagpanggukod sa mga Kristiyanos sa tibuok Empiryo sa Roma.
Gipasabut ni Pedro nga kon ang mga Santos “paantuson tungod sa iyang
pagka-Kristohanon” (1 Pedro 4:16), mahimo nilang bation ang kalipay sa kahibalo
nga nagsunod sila sa mga tunob ni Jesukristo (tan-awa sa 1 Pedro 2:19–23; 3:15–18;
4:12–19).

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Taliwala sa kasakit ug pagpanggukod nga giantus sa mga Santos sa iyang panahon,
giawhag sila ni Pedro nga maghigugmaay ug magbinatiay (tan-awa sa 1 Pedro 1:22;
3:8–9). Dugang pa, atong mabasa sa 1 Pedro 5 nga si Pedro mipasabut sa unsang
paagi ang mga lider sa Simbahan molig-on sa ilang mga kongregasyon.

Kini nga sulat tingali naglangkob sa pinakaklaro nga mga pag-refer sa biblia bahin
sa kalibutan sa mga espiritu ug sa buhat sa kaluwasan nga nanghitabo didto. Daklit
nga gihisgutan ni Pedro nga si Jesukristo mibisita sa kalibutan sa mga espiritu sa
pagwali [pagsangyaw] sa masinupakon nga mga espiritu nga nabuhi sa
kapanahunan ni Noe (tan-awa sa 1 Pedro 3:18–20). Gidugang niya nga ang
ebanghelyo gisangyaw ngadto sa mga patay na aron ang patay nang mga tawo may
oportunidad nga mahukman sa samang pamaagi sa mga buhi (tan-awa sa 1 Pedro
4:5–6). Sa atong dispensasyon, gipamalandungan ni Presidente Joseph F. Smith
ang gipasabut sa 1 Pedro 3:18–20 ug sa 1 Pedro 4:6 dihang nakadawat siya og
pagpadayag nga naghatag og katin-awan sa mga doktrina mahitungod sa kalibutan
sa mga espiritu (tan-awa sa D&P 138).

Outline
1 Pedro 1:1–2:10. Gisulat ni Pedro ang mga panginahanglan sa mga Santos nga
mapalambo ang espiritwalidad aron madawat ang mahangturong mga ganti. Ang
saad alang sa kaluwasan gihimong posible pinaagi sa bililhong dugo ni Jesukristo.
Ang mga Santos “usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong
sacerdote [priesthood], ang nasud nga balaan, ang katawhan nga iyang
kaugalingon sa Dios” (1 Pedro 2:9) kinsa nakabaton og kalooy sa Dios.

1 Pedro 2:11–3:12. Ang mga disipulo ni Jesukristo nagtinguha sa pagpasidungog sa
tanang tawo ug pagtugyan ngadto sa sibil nga mga awtoridad ug mga balaod.
Namulong si Pedro ngadto sa piho nga mga pundok sa mga Santos: gawasnong
mga lungsuranon, mga sulugoon, mga asawa, ug mga bana.

1 PEDRO
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1 Pedro 3:13–5:14. Kon gumikan sa pagpanggukod nag-antus ang mga Santos,
kinahanglan nilang hinumduman ang ehemplo ni Jesukristo, kinsa nag-antus ug
dayon naangkon ang kahimayaan. Gisangyaw ni Jesukristo ang ebanghelyo ngadto
sa mga patay aron sila makadawat og patas nga paghukom. Ang mga lider sa
Simbahan nagsunod sa ehemplo ni Jesukristo sa pag-atiman sa mga panon sa
Dios. Ang mga Santos kinahanglang magpaubos sa ilang kaugalingon ug itugyan
ang ilang mga kabalaka ngadto sa Dios.

1 PEDRO
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UNIT 29, DAY 3

1 Pedro 1–2
Pasiuna
Misulat si Apostol Pedro aron sa paglig-on sa pagtuo sa mga Santos dihang grabe
ang ilang pag-antus gumikan sa pagpanglutos nga gihimo sa Empiryo sa Roma.
Iyang gihatagan og emphasis nga sila natubos pinaagi sa bililhong dugo ni
Jesukristo ug gipahinumduman sila sa ilang balaang mga panulundon isip lahi nga
mga katawhan sa Dios. Gitudloan niya ang mga Santos nga himayaon ang Dios tali
sa mga katawhan ug lahutayon ang pag-antus sama sa gibuhat ni Jesukristo.

1 Pedro 1
Gitudloan ni Pedro ang mga Santos sa potensyal nilang kabilin ug sa
panginahanglan sa mga pagsulay

Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
miingon, “Samtang nagbiyahe ko libut sa mga Simbahan, nakita nako ang mga
miyembro nga gisulayan pinaagi sa tunawan sa mga kasakit” (“Hyrum Smith:
‘Firm As the Pillars of Heaven,’” Ensign, Nob. 1995, 9).

Ang tunawan usa ka sudlanan diin ang
mga puthaw o ubang mga butang
himoong lunsay, nagpasabut nga sila
sunugon ug tunawon aron matangtang
ang mga hugaw ug malunsay ang
mogawas nga produkto. Sigun sa
gigamit ni Elder Ballard, “ang tunawan
sa kasakit” nagpasabut sa mahagitong
mga pagsulay sa kinabuhi. Unsa ang
pipila ka mga pagsulay, o “mga
tunawan sa kasakit,” nga inyong
nasinati?

Gihimo ni Apostol Pedro kini nga sulat
para sa paglig-on ug pag-awhag sa mga
Santos samtang magsinati sila og mga
pagsulay. Hangtud sa gibana-bana nga
mga A.D. 64, sa panahon dihang gihimo
ni Pedro kini nga sulat, ang gobyerno sa Roma mipakita og kinatibuk-ang pagtugot
sa Kristiyanismo. Pagka Hulyo nianang tuiga usa ka sunog ang miguba sa
kadaghanan sa Roma. Ang ubang prominente nga mga Romano mipasangil nga
ang mga Kristiyanos maoy nagsunog. Dinhi nagsugod ang grabeng pagpanglutos
sa mga Kristiyanos sa tibuok Empiryo sa Roma. Ang ubang dili maayong pagtratar
nga nasinati sa mga Kristiyanos naggikan sa ilang kanhi mga higala ug mga
silingan.
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Samtang imong tun-an ang 1 Pedro 1–2, pangita og mga kamatuoran nga
makatabang nimo nga magpabilin kang matinud-anon atol sa imong mga
pagsulay.

Sa 1 Pedro 1:1–2, gitimbaya ni Pedro ang mga Santos nga nagpuyo sa Romanong
mga probinsya sa Asia Minor (moderno nga Turkey) ug gipahinumduman sila nga
sila pinili nga mga tawo.

Basaha ang 1 Pedro 1:3–5, nga mangita sa umaabut nga mga panalangin nga
gisaad sa mga Santos. Ikonsiderar ang pagmarka sa unsay imong nakit-an.

Diha sa mga kasulatan ang mga pulong nga kaluwasan ug kahimayaan kasagaran
gipasabut sa mao ra gihapon nga butang. Diha sa 1 Pedro 1:5, nag-refer si Pedro sa
kahimayaan, o mahangturong kinabuhi, nga mao ang pagpuyo kauban sa
presensya sa Dios ug magpadayon isip mga pamilya (tan-awa sa D&P 132:19–20).

Basaha ang 1 Pedro 1:6, nga mangita kon giunsa sa pagsanong sa mga Santos ang
saad bahin niining umaabut nga mga panalangin. Timan-i nga ang pulong nga mga
tintasyon nagpasabut sa mga pagsulay ug mga kasakit (tan-awa sa 1 Pedro 1:6).

Makat-unan nato ang mosunod nga kamatuoran gikan sa 1 Pedro 1:3–6: Bisan og
makasinati kita og mga pagsulay, mahimo kitang magmaya sa Pag-ula ni
Jesukristo ug sa umaabut nga mga panalangin nga gisaad sa Dios nga
ihatag kanato.

Mitudlo si Pedro nga bisan sa mga kalisdanan nga atong giagian, mahimo kitang
magmaya tungod kay makabaton kita og talagsaong mga panalangin pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo. Sa unsang paagi ang paghinumdom sa Pag-ula ni Kristo
makatabang nimo sa pagmaya bisan og nagsinati ka og mga pagsulay?

Basaha ang 1 Pedro 1:7–9, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pedro mahitungod sa
pagsulay sa pagtuo sa mga Santos. Ikonsiderar ang pagmarka kon unsay iyang
gikumpara bahin sa pagsulay sa pagtuo sa mga Santos.

Ang pagtuo, sama sa bulawan, bililhon. Apan hinoon, ang pagtuo mas labi pang
bililhon kay sa bulawan kay ang bulawan, “madugta ra” (1 Pedro 1:7) samtang ang
pagtuo kang Jesukristo mogiya ngadto sa kaluwasan (tan-awa sa 1 Pedro 1:9), nga
usa ka mahangturon. Agig dugang, ang bulawan lunsayon pinaagi sa grabe kaayo
nga init, ug sa samang paagi, ang atong pagtuo ug mga gituohan usahay hagiton sa
mga kasamok, mga pangutana, ug mga pagduha-duha. Usa sa kamatuoran nga
atong makat-unan gikan sa mga pulong ni Pedro ngadto sa mga Santos mao nga
ang atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo sulayan ug lunsayon samtang
nagmatinud-anon kita sa paglahutay sa mga pagsulay.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga pagsulay nga imong giatubang o giatubang sa
imong mga higala karon gayud?

b. Sa unsang mga paagi kini nga mga pagsulay nagsulay kanimo o sa imong
hugot nga pagtuo?
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Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Neil L. Andersen sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, ug markahi ang unsay iyang giawhag kanato nga
buhaton kon magsinati kita og mga pagsulay sa atong pagtuo:

“Unsaon ninyo sa pagpabilin nga ‘makanunayon ug dili matarug’ [Alma 1:25]
kon sulayan ang hugot nga pagtuo? Isubsob ninyo ang inyong kaugalingon sa
mga butang nga nakatabang sa paglig-on sa pagtuo [sa wala pa ang pagsulay]:
ipakita ninyo ang inyong hugot nga pagtuo kang Kristo, mag-ampo kamo,
mamalandong sa kasulatan, maghinulsol, magsunod sa mga sugo, ug
magserbisyo sa uban.

“Kon mag-atubang og pagsulay sa hugot nga pagtuo—bisan unsay inyong buhaton, ayaw
pagpalayo sa Simbahan! Ang pagpalayo gikan sa gingharian sa Dios kon may pagsulay sa hugot
nga pagtuo sama ra sa pagbiya sa luwas nga lawak taguanan dihang nagkaduol na ang buhawi”
(“Pagsulay sa Inyong Hugot nga Pagtuo,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 40).

Ngano kaha nga importante man ang paghimo sa mga butang nga giawhag ni
Elder Anderson nga atong buhaton kon sulayan ang atong hugot nga pagtuo?
____________________

Basaha ang 1 Pedro 1:13–17, nga mangita kon unsay giawhag ni Pedro nga buhaton
sa mga Santos aron matinud-anong makalahutay sa mga pagsulay. Ikonsiderar ang
pagmarka sa unsay imong nakit-an. Ang mga pulong nga “andama ninyo ang
inyong mga salabutan” diha sa bersikulo 13 nagpasabut sa pag-andam sa inyong
kaugalingon.

Basaha ang 1 Pedro 1:18–21, nga mangita sa dugang nga mga kamatuoran nga
gitudlo ni Pedro sa mga Santos aron matabangan sila nga matinud-anong
makalahutay sa mga pagsulay kay sa talikdan ang ilang pagtuo.

Ang mosunod mao ang pipila ka mga kamatuoran nga gitudlo ni Pedro sa mga
Santos niini nga mga bersikulo: Natubos kita sa bililhong dugo ni Jesukristo.
Tungod kay si Jesukristo nagpuyo og kinabuhi nga walay sala, Iyang
ikahalad ang Iyang Kaugalingon isip usa ka sakripisyo alang kanato. Si
Jesukristo gi-orden nang daan nga mahimo natong Manunubos.

Gitudlo ni Propeta Joseph Smith, “Sa unang organisasyon didto sa langit didto
kitang tanan ug nakakita sa Manluluwas nga gipili ug gitudlo ug ang plano sa
kaluwasan gihimo, ug gitugotan nato kini” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: Joseph Smith [2007], 249).

Sa unsang paagi nga ang paghinumdom niini nga mga kamatuoran makatabang sa
mga Santos nga makalahutay sa ilang mga pagsulay?

2. Paghunahuna og usa ka panahon sa dihang ikaw o ang usa ka tawo
nga imong nailhan mipili nga lahutayon ang usa ka pagsulay uban

sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo kay sa talikdan ang pagtuo Kaniya. Sa
imong scripture study journal, isulat ang mahitungod niana nga kasinatian ug
ang mga pamaagi diin ang imo o ang pagtuo nianang tawhana sa Manluluwas
nalig-on gumikan niana nga proseso.
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Diha sa 1 Pedro 1:22–25, giawhag ni Pedro ang mga Santos nga maghigugmaay sa
usag usa ug mohinumdom nga natawo sila pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios,
nga molahutay sa hangtud.

1 Pedro 2:1–12
Gihatagan og emphasis ni Pedro ang responsibilidad sa mga Santos
Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang mga miyembro sa Simbahan lahi kay sa
niadtong nagsunod sa mga pamaagi sa kalibutan? Unsa ang pipila ka mga hagit
nga atong atubangon tungod kay lahi kita? ____________________

Samtang imong tun-an ang 1 Pedro 2:1–12, pangita og baruganan nga makalig-on
sa imong tinguha nga mahimong lahi sa kalibutan.

Sigun sa narekord sa 1 Pedro 2:1–8, gitudlo ni Pedro nga ang matinud-anong mga
Santos susama niadtong buhing mga bato nga gitukod sa bato sa pamag-ang diha
ni Jesukristo ug ang mga masinupakon mahiagum sa Iyang kasuko tungod kay Siya
dili mosuporta sa ilang kasupakan.

Basaha ang 1 Pedro 2:9–10, nga mangita kon giunsa sa paghulagway ni Pedro ang
matinud-anong mga Santos. Ikonsiderar ang pagmarka sa mga pulong nga
importante para nimo.

Asa sa mga tawag nga gihatag ni Pedro ngadto sa mga Santos ang imong paborito?
____________________

Aron masabtan unsay ipasabut sa pagkahimong “katawhan nga iyang kaugalingon
sa Dios [lahi nga katawhan],” basaha ang 1 Pedro 2:9.

Sa unsa kaha nga paagi ang mga pulong nga gigamit ni Pedro sa paghulagway sa
mga Santos diha sa 1 Pedro 2:9–10 nakatabang nila sa pagbaton og kaisug dihang
nasinati nila ang pagpanglutos sa relihiyon? ____________________

Basaha ang 1 Pedro 2:11–12, nga mangita kon unsay gihangyo ni Pedro nga
buhaton isip katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, o gibahandi, nga katawhan.
Timan-i nga gitawag ni Pedro ang mga Santos og “dumuloong” ug “mga langyaw”
tungod kay nagpuyo sila uban sa mga tawo nga lahi ang kultura ug relihiyon kay sa
mga Santos o tungod kay layo sila sa ilang langitnong panimalay, nga
nagpakabuhing temporal isip mga mortal.

Gisultihan ni Pedro ang mga Santos nga mamahimo silang mga ehemplo sa mga
tawo sa ilang palibut ug makatabang sa uban sa paghimaya sa Dios (tan-awa sa
1 Pedro 2:12). Gikan sa 1 Pedro 2:11–12 atong nakat-unan nga gitawag sa Dios
ang Iyang mga Santos nga mahibulag ug malahi sa kalibutan aron ang uban
makakita sa ilang ehemplo ug mohimaya Kaniya. Ikonsiderar ang pagsulat o
pagtimaan niini nga baruganan diha sa imong mga kasulatan.
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Si Sister Elaine S. Dalton dihang siya pa ang kinatibuk-ang presidente sa Young
Women miingon: “Kon nagtinguha mo sa paghimo’g kalainan sa kalibutan,
kinahanglang lahi kamo sa kalibutan” (“Karon ang Panahon sa Pagtindog ug
Pagpakita!” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 124.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga paagi diin ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
gihangyo nga mahibulag ug malahi gikan sa kalibutan?

b. Sa unsang paagi ang imong pagpili nga mahibulag ug malahi sa kalibutan
nakaapekto sa uban alang sa kaayohan o nakatabang nga madala sila
ngadto sa Dios?

c. Unsay mas maayo nimong mahimo aron mahibulag ug malahi sa kalibutan
aron ikaw mahimo nga ehemplo? (Isulat ang imong tumong kon unsay
plano nimong buhaton aron mahimong ehemplo ngadto sa uban.)

1 Pedro 2:13–25
Gitambagan ni Pedro ang mga Santos sa paglahutay sa mga pag-antus sama sa
gihimo sa Manluluwas
Diha sa 1 Pedro 2:13–18, gitudloan ni Pedro ang mga Santos nga itugyan ang ilang
mga kaugalingon ngadto sa mga balaod ug sa sibil nga mga awtoridad nga
nagdumala kanila (lakip ang emperador sa Roma kinsa nagpasiugda og grabeng
pagpanglutos batok kanila). Giawhag niya kadtong mga sulugoon nga nag-antus
og mga kalisud sa pagpas-an sa ilang mga pag-antus uban sa pailub ug sa
paghinumdom nga ang Dios nakakita kanila.

Basaha ang 1 Pedro 2:19–20, nga mangita kon unsay gitambag ni Pedro sa mga
Santos kon unsaon nila sa paglahutay ang mga pag-antus.

Giawhag ni Pedro ang mga Santos sa paglahutay sa ilang mga pag-antus sa
mapailubong paagi. Basaha ang 1 Pedro 2:21–25, nga mangita sa deskripsyon ni
Pedro kon giunsa sa pagsanong ni Jesukristo ang pagpanglutos. Ikonsiderar ang
pagmarka sa unsay imong nakit-an.

Sumala sa 1 Pedro 2:21, unsang butanga ang ikahatag sa pag-antus sa Manluluwas
alang kanato? ____________________

Makat-unan nato ang mosunod nga kamatuoran gikan sa mga pagtulun-an ni
Pedro mahitungod sa paglahutay sa mga pagsulay: Atong masunod ang ehemplo
sa Manluluwas pinaagi sa mapailubong paglahutay sa mga pagsulay.

Ikonsiderar kon unsay imong mahimo aron mas masunod nimo ang ehemplo ni
Jesukristo sa mapailubong paglahutay sa mga pagsulay.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Pedro 1–2 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).
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Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 29: DAY 4

1 Pedro 3–5
Pasiuna
Giawhag ni Apostol Pedro ang mga Santos nga mangandam kanunay sa
pagpamatuod kang Jesukristo ug magpakabuhing matarung aron makaiway o
makaabug sa mga pasangil nga gihimo batok kanila. Gitudlo niya nga si Jesukristo
misangyaw sa ebanghelyo didto sa kalibutan sa mga espiritu human Siya mamatay.
Gipahimangnoan usab ni Pedro ang mga elder sa Simbahan nga bantayan ang mga
karnero sa Dios sa samang pag-amuma nga gihimo ni Jesukristo, ang Punoan nga
Tigbalantay.

1 Pedro 3:1–17
Gitambagan ni Pedro ang mga Santos nga maghiusa sa pagkamatarung ug
mangandam kanunay sa pagpamatuod kang Kristo
Basaha ang mosunod nga istorya ni Presidente Thomas S. Monson:

“Makabaton kita og mga oportunidad sa tibuok natong kinabuhi sa
pagpakigbahin sa atong mga gituohan, bisan tuod nga wala kita masayud sa
kanunay kon kanus-a kita tawagon sa pagbuhat sa ingon. Ang maong
oportunidad miabut kanako niadtong 1957, dihang nagtrabaho ko sa negosyo sa
pagmantala [publishing business] ug gihangyo nga moadto sa Dallas, Texas,
[USA,] nga kaniadto gitawag og ‘ang siyudad sa mga simbahan,’ aron mamulong

sa kombensyon bahin sa negosyo. Human sa kombensyon, misuroy-suroy ko sakay sa bus libut sa
sudlunon nga mga dapit sa siyudad. Sa pag-agi namo sa nagkalainlaing mga simbahan, ang
among drayber mikomentaryo, ‘Dapit sa wala inyong makita ang simbahan sa Methodist’ o ‘Diha
sa tuo mao ang katedral sa Katoliko.’

Sa pag-agi namo sa nindot nga pulang building nga hinimo sa brick nga nahimutang sa bungtod,
miingon ang drayber, ‘Diha nga building magpundok ang mga Mormon.’ Usa ka babaye sa likod
sa bus ang miingon, ‘Drayber, pwede mi nimong sultihan og dugang bahin sa mga Mormon?’

“Ang drayber mipahunong sa bus sa daplin sa karsada, milingi ug mitubag, ‘Day, ang ako ra
gyung nahibaloan bahin sa mga Mormon mao nga magpundok sila nianang pulang building nga
hinimo sa brick. Aduna bay usa dinhi sa bus nga nahibalo bahin sa mga Mormon?’”
(“Magmaisugon sa Pagbarug nga Mag-inusara,” Ensign o Liahona, Nob. 2011, 67).

Kon ikaw sakay pa adto nga bus, unsa kaha ang imong himoon o isulti?

Sa unsang mga paagi kining matang sa oportunidad mohatag ninyog kahinam? Sa
unsang mga paagi kini makahagit para kanimo? ____________________

Samtang imong tun-an ang 1 Pedro 3:1–17, pangita og baruganan nga makatabang
nimo kon ang oportunidad anaa kanimo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto
sa uban.

Sa 1 Pedro 3:1–11 atong mabasa nga giawhag ni Apostol Pedro ang mga asawa nga
tabangan ang dili motuo nilang mga bana sa pagduol kang Kristo pinaagi sa
matarung nilang mga binuhatan. Gitambagan niya ang mga bana nga tahuron ang
ilang mga asawa. Gitambagan usab niya ang mga miyembro nga “managkaduyog
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sa hunahuna” (1 Pedro 3:8) ug magpakabuhi sumala sa mga sumbanan sa
ebanghelyo.

Basaha ang 1 Pedro 3:14–16, nga mangita kon unsay gitambag ni Pedro nga
buhaton sa mga Santos kon makasugat sila og mga tawo nga dili motuo sa ilang
mga gituohan o molutos kanila tungod sa ilang mga gituohan.

Ang pulong nga pagtubag diha sa bersikulo 15 mahubad usab nga “panalipud”.
Gitambagan ni Pedro ang mga Santos nga ipakigbahin ug panalipdan ang ilang
relihuyusong mga gituohan. Timan-i usab nga misugyot si Pedro nga buhaton nila
kini uban sa kaaghup ug kahadlok. Ang kaaghup nagpasabut og kalumo,
pagpaubos, ug pailub (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Maaghup,
Pagkamaaghup,” scriptures.lds.org). Ang pulong nga kahadlok nagpasabut nga
balaang pagtahud o pagrespeto (tan-awa sa 1 Pedro 3:15).

Usa ka importante nga kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa 1 Pedro 3:15
mao nga isip mga sumusunod ni Jesukristo, kita kinahanglang maningkamot
nga maandam kanunay sa pagpakigbahin ug pagpanalipud sa atong
gituohan uban sa kaaghup ug balaang pagtahud. Ikonsiderar ang pagsulat o
pagtimaan niini nga kamatuoran diha sa imong mga kasulatan tupad sa 1 Pedro
3:15.

Basaha ang nahibilin sa istorya ni Presidente Monson mahitungod sa iyang
kasinatian sa bus:

“Naghulat ko nga dunay motubag. Akong gitan-aw ang ekspresyon sa nawong
sa matag tawo alang sa timailhan kon duna bay nahibalo, duna bay
mokomentaryo. Wala. Akong naamguhan nga anaa ra kanako ang paghimo sama
sa gisugyot ni Apostol Pedro, nga, ‘andam kamo kanunay sa pagtubag kang
bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo.’
Naamguhan usab nako ang kamatuoran sa panultihon ‘Kon moabut ang

panahon sa pagdesisyon, ang oras sa pagpangandam milabay na.’

“Sulod sa misunod nga 15 minutos o sobra pa, ako adunay pribilehiyo sa pagpakigbahin sa
akong pagpamatuod niadtong anaa sa bus mahitungod sa Simbahan ug sa atong mga gituohan.
Mapasalamaton ko sa akong pagpamatuod ug mapasalamaton nga andam ko sa pagpakigbahin
niini” (“Magmaisugon sa Pagbarug nga Mag-inusara,” 67).

1. Tubaga ang duha o ang tanang pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa man ang pipila ka mga butang nga imong mahimo aron kanunay kang
maandam nga mopakigbahin sa imong mga gituohan?

b. Nganong importante man kaha ang pagpakigbahin sa imong mga gituohan
uban sa kaaghup ug balaang pagtahud?

c. Kanus-a nimo napakigbahin ang imong mga gituohan o pagpamatuod
ngadto sa uban?

Hunahunaa kon unsaon nimo sa pag-andam aron mapakigbahin ug
makapanalipud ka sa imong mga gituohan. Lihuka ang bisan unsang mga
pag-aghat nga imong madawat.
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Presidente Joseph F. Smith

1 Pedro 3:18–4:19
Gisangyaw ni Jesukristo ang ebanghelyo didto sa kalibutan sa mga espiritu human
Siya mamatay
Hunahunaa nga ikaw usa ka full-time nga misyonaryo. Hunahunaa kon unsaon
nimo sa pagtubag ang tawo nga moingon sa mosunod: “Mituo ko nga ang imong
gitudlo nako tinuod, apan naghunahuna ko mahitungod sa mga tawo nga
nangamatay nga wala mahatagi’g higayon sa pagpaminaw sa kamatuoran. Ingon
og dili makiangayon nga silutan sila sa Dios o did-an sila sa pagpuyo uban Kaniya
kon wala gayud sila mahatagi og higayon sa pagkat-on mahitungod sa Iyang plano
sa kaluwasan.”

Basaha ang 1 Pedro 3:18–20, lakip ang Hubad ni Joseph Smith sa 1 Pedro 3:20.
Dayon basaha ang 1 Pedro 4:5–6, lakip ang hubad ni Joseph Smith sa 1 Pedro 4:6.
Samtang magbasa ka, pangitaa ang mga kamatuoran nga gitudlo ni Pedro nga
imong ikapakigbahin sa tawo nga gihisgutan sa ibabaw sa mao nga sitwasyon. Ang
“bilanggoan sa mga espiritu” diha sa 1 Pedro 3:19 nagpasabut niadtong naa sa
kalibutan sa mga espiritu kinsa wala modawat o walay oportunidad nga mabati kini
samtang naa sa mortalidad.

Unsay atong nakat-unan gikan niini nga mga bersikulo mahitungod niadtong anaa
sa kalibutan sa espiritu kinsa wala modawat sa ebanghelyo o walay oportunidad
nga madawat kini niini nga kinabuhi?

Si Presidente Joseph F. Smith
namalandong sa kahulugan sa 1 Pedro
3:18–20 ug 1 Pedro 4:6 dihang
nakadawat siya og pagpadayag nga
naghatag og katin-awan sa mga
doktrina mahitungod sa kalibutan sa
mga espiritu. Kini nga pagpadayag
narekord isip ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 138. Nakita ni Presidente
Smith nga si Jesukristo, sa
tunga-tungang panahon sa Iyang
pagkamatay ug Pagkabanhaw,
misangyaw sa ebanghelyo ug sa
personal gialagaran ang matarung nga
mga espritu didto sa kalibutan sa mga
espiritu. Giorganisar dayon ni Jesukristo
ug gihatagan og awtoridad ang
matarung nga mga sulugoon sa
pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa mga
espiritu nga naa sa bilanggoan sa mga
espiritu (tan-awa sa D&P 138:1–12, 18–19, 27–30).

Sumala sa 1 Pedro 4:6, nganong ang ebanghelyo gisangyaw man ngadto sa mga
patay na?

Ang kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga bersikulo mao nga ang
ebanghelyo isangyaw ngadto sa mga patay na aron makabaton sila og sama
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nga oportunidad niadtong nakabati na sa ebanghelyo dinhi sa mortalidad.
(Timan-i nga ang 1 Pedro 4:6 usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimo
kining markahan sa lahi nga paagi, aron dali ra nimo kining mapangita sa
umaabut.)

2. Ribyuha ang mga sitwasyon nga imong gilista diha sa sinugdanan
niini nga leksyon. Diha sa imong scripture study journal, isulat

unsaon nimo sa paggamit ang 1 Pedro 4:6 aron matubag ang sitwasyon nga
imong gibasa. Ilakip ang imong mga pagbati kon sa unsang paagi ang doktrina
sa kaluwasan alang sa mga patay usa ka ebidensya sa kalooy sa Dios ug
kamapuanguron para sa Iyang mga anak.

Sa 1 Pedro 4:7–19 atong mabasa nga giawhag ni Pedro ang mga Santos sa pagbaton
og mainitong gugma nga putli tungod kay ang gugmang putli manalipud, o
mopugong, og daghang mga sala. Ang buot niyang ipasabut mao ang moabut nga
“magasilaob nga kalisdanan” (1 Pedro 4:12) nga sagubangon sa mga Santos, ug
gitudloan niya ang mga Santos sa pagmaya kon nag-antus sila og mga pagsulay ug
pagpanglutos tungod sa ilang pagtuo kang Jesukristo.

Scripture Mastery—1 Pedro 4:6
3. Isulat ang mga pulong gikan sa 1 Pedro 4:6 sa usa ka gamayng card

o papel. Sa pikas kilid isulat ang unsay imong mahimo aron
matabangan ang imong mga katigulangan kinsa nakadawat sa ebanghelyo
didto sa kalibutan sa mga espiritu ug naghulat aron makagawas sa bilanggoan
sa espiritu. Diha sa imong scripture study journal, isulat nga imong nakompleto
kini nga bahin sa assignment. Sa mosunod nga semana, buhata ang
pagmemorya sa 1 Pedro 4:6 pinaagi sa pagsag-ulo niini matag buntag ug gabii
sa dili ka pa mohimo sa imong personal nga pag-ampo. Ribyuha usab unsay
imong gisulat mahitungod sa mga paagi unsaon nimo nga makaapil sa buhat sa
kaluwasan alang sa imong mga katigulangan.

1 Pedro 5
Gitambagan ni Pedro ang mga elder nga bantayan ang mga panon sa Dios ug
awhagon ang mga Santos nga magpabiling lig-on diha sa pagtuo
Aron maandam ang mga Santos sa mga pagsulay nga ilang masinati, gitudloan ni
Apostol Pablo ang mga elder sa Simbahan mahitungod sa ilang mga
responsibilidad isip mga lider sa Simbahan. Basaha ang 1 Pedro 5:1–3, nga mangita
sa tambag ni Pedro ngadto sa mga elder sa Simbahan.

Ang “tagda ninyo ang panon sa Dios” (bersikulo 2) nagpasabut nga atimanon ug
bantayan ang mga miyembro sa Simbahan. Gitudlo ni Pedro nga ang mga
miyembro sa Simbahan kinahanglang andam nga moserbisyo inubanan sa gugma
kay sa inubanan sa pagpanuko o paghunahuna og ganti. Kinahanglan nga mahimo
silang mga ehemplo sa mga miyembro imbis “hinari-hari” (bersikulo 3) nga
pagdumala kanila.

Usa ka kamatuoran nga gitudlo niini nga mga bersikulo mao nga ang mga lider sa
Simbahan dunay responsibilidad sa pag-atiman ug pagbantay sa mga panon
sa Dios uban sa gugma ug ehemplo.
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Basaha ang 1 Pedro 5:4, nga mangita kon giunsa ni Pedro sa pag-refer ngadto sa
Manluluwas.

Unsa nga Kristohanong mga kalidad ug
kinaiya ang makatabang sa mga lider sa
Simbahan sa pagbantay ug pag-atiman
sa mga miyembro sa Simbahan?
____________________

Kanus-a kamo napanalanginan tungod
sa Kristohanong paghigugma o
ehemplo sa usa ka lider sa Simbahan?

Kon kamo motahud, mosalig, ug
mosunod sa mga lider sa Simbahan nga
gitawag sa Ginoo, motabang sila sa
pagbantay ug pag-atiman kanimo sa
espirituhanong paagi.

Sa 1 Pedro 5:5–14, gitudloan ni Pedro
ang mga Santos nga tahuron ang mga
tigulang, nga itugyan ang ilang mga
kaugalingon ngadto kang Jesukristo, ug
magpabiling lig-on sa ilang pagtuo, bisan sa mga kasakit. Gipaniguro ni Pedro nga
kon ila kining buhaton, ang Ginoo mohingpit ug molig-on kanila.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Pedro 3-5 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa 2 Pedro
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Si Propeta Joseph Smith miingon, “Gisulat ni Pedro ang labing halangdon
mahimayaon nga pinulongan kay ni bisan kinsa sa mga apostoles” (sa History of the
Church, 5:392). Ang labing halangdon nagpasabut nga nahimaya sa hunahuna,
hamili, ug may inklinasyon nga makapasiugda og pagdayeg.

Isip saksi nga nakakita gayud sa transpigurasyon [nahimaya nga panagway] ni
Jesukristo (tan-awa sa 2 Pedro 1:16–18), si Pedro miawhag sa iyang mga tigbasa sa
pagpalambo sa ilang kahibalo sa Manluluwas ug tinguhaon ang pag-angkon og
diosnong mga kinaiya aron sila makaambit sa “diosnong kinaiya” (tan-awa sa
2 Pedro 1:4–8). Iyang gipaniguro sa iyang mga tigbasa nga kining espirituhanong
paglambo makatabang nga “masiguro ang [ilang] pagkatinawag ug pagkapinili”
(2 Peter 1:10). “Gipamatud-an pag-usab ni Pedro nga ang Ginoo moabut gikan sa
langit uban sa dakong himaya ug paghukom dinhi sa yuta” (Bible Dictionary,
“Peter, Epistles of”). Pinaagi sa pagtuon sa ikaduhang sulat ni Pedro, imong
mapalambo ang mas dako nga pagtuo kang Jesukristo ug makadawat og
instruksyon ug inspirasyon nga makatabang nimo nga mas mahisama Kaniya.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Ang tagsulat sa Kinatibuk-ang Ikaduhang Sulat ni Apostol Pedro mao si Simon
Pedro, ang daku-dako nga Apostol ni Jesukristo” (tan-awa sa 2 Pedro 1:1).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala kita mahibalo sa tukma kon kanus-a ug diin gihimo kini nga sulat.
Gibana-bana sa kadaghanan nga gisulat kini ni Pedro didto sa Roma, human sa
sulat nga nailhan nga 1 Pedro, nga mora og gisulat kini sa mga tuig A.D. 64
(tan-awa sa Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Miingon si Pedro nga iya kining gisulat “nganha kanila nga nanagpakadawat sa
pagtuo nga samag kahamili sa amoa” (2 Pedro 1:1). Posibling nagpasabut kini nga
ang mga tigbasa niini nga sulat ni Pedro mao gihapon ang mga hentil nga mga
Kristiyano kinsa nakadawat sa unang sulat (tan-awa sa 2 Pedro 3:1). Ang sulod sa
2 Pedro 1:12–15 nagpakita nga sulat kini ni Pedro sa pagpanamilit sa iyang mga
tigbasa.

Dili sama sa Una nga Sulat ni Pedro, nga nakatabang sa mga Santos nga
masagubang ang pagpanglutos gikan sa gawas, ang ikaduhang sulat ni Pedro
gitumong sa apostasiya sa sulod nga naghulga sa kaugmaon sa Simbahan. Ang
mini nga mga propeta ug mga magtutudlo nagpakatap sa “makapadaut nga mga
herijia [sayop nga mga pagtulun-an], ug magapanghimakak pa gani sa Agalon nga
maoy nagpalit kanila” (2 Pedro 2:1). Gihimo ni Pedro kini nga sulat sa pag-awhag
sa mga Santos nga mapalambo ang ilang kahibalo sa Ginoo ug “masiguro ang
[ilang] pagkatinawag ug pagkapinili” (2 Pedro 1:10).
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Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
“Ang ikaduha nga sulat tataw nga gitumong sa mao ra gihapon nga mga simbahan
sa una (3:1). Gisulat kini dihang ingon og nagkaduol na ang iyang kamatayon
(1:14) ug gitumong sa pagpanalipud batok sa apostasiya” (Bible Dictionary, “Peter,
Epistles of”). Naglangkob usab kini sa pinakaimpluwensyal nga mga pulong ug
pagpamatuod ni Pedro.

Ang nagpatigbabaw nga tema sa 2 Pedro mao ang kaimportante sa pag-angkon og
kahibalo mahitungod ni Jesukristo. Gisaaran ni Pedro ang iyang mga tigbasa nga
kon magtinguha ug mapalambo nila ang diosnong mga kinaiya, “kini
magapahilayo [kanila] sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa
[ilang] kahibalo sa atong Ginoong Jesukristo” (2 Pedro 1:8) ug maghimo nga
“masiguro ang [ilang] pagkatinawag ug pagkapinili” (2 Pedro 1:10).

Gikumpara ni Pedro ang tinuod nga kahibalo ni Jesukristo ngadto sa sayop nga
kahibalo ug mga pagtulun-an nga gipakatap sa mga miapostasiya (tan-awa sa
2 Pedro 2). Sa pagtapos niini nga sulat, gihatag ni Pedro ang katapusang pagdapit
alang sa mga Santos nga “managtubo hinoon kamo sa grasya ug sa kahibalo sa
atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo” (2 Pedro 3:18).

Outline
2 Pedro 1. Si Pedro mipasabut nga ang mga saad ni Jesukristo nagtugot sa mga
Santos nga mahimong “tig-ambit sa diosnong kinaiya” (2 Pedro 1:4). Iya silang
giawhag nga “masiguro ang [ilang] pagkatinawag ug pagkapinili” (2 Peter 1:10).
Gisulat og balik ni Pedro ang iyang kasinatian didto sa Bungtod sa
Transpigurasyon, dihang nasaksihan niya ang nahimaya nga Kristo ug nakadungog
sa tingog sa Amahan. Miingon si Pedro nga “labi pa gayud diay … ang pulong sa
propesiya nga among ginabatonan” (2 Pedro 1:19).

2 Pedro 2. Gipasidan-an ni Pedro ang mga miyembro sa Simbahan mahitungod sa
mini nga mga propeta ug mini nga mga magtutudlo kinsa moabut diha kanila ug
magtinguha nga mahisalaag ang mga Santos. Kining dautan nga mga magtutudlo
molimud sa Ginoo ug mamulong og dautan sa “dalan sa kamatuoran” (2 Pedro
2:2). Gitudlo ni Pedro nga mas maayo pa nga dili dawaton ang ebanghelyo kay sa
mohimo og mga pakigsaad ug dili kini sundon.

2 Pedro 3. Gipamatud-an ni Pedro ang kasiguroan nga si Kristo moabut sa
kaugalingon Niyang panahon, molimpyo sa yuta pinaagi sa kalayo, laglagon ang
mga dautan, ug luwason ang mga makugihon ug matinud-anon. Giawhag ni Pedro
ang mga Santos nga “managtubo hinoon kamo sa grasya ug sa kahibalo kang …
Jesukristo” (2 Pedro 3:18).

2 PEDRO
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UNIT 30: DAY 1

2 Pedro
Pasiuna
Giawhag ni Apostol Pedro ang mga Santos nga palamboon ang ilang kahibalo
mahitungod ni Jesukristo pinaagi sa pagtinguha nga mahimong sama Kaniya.
Mipasidaan usab si Pedro nga ang mini nga mga propeta ug mga magtutudlo
modala sa mga tawo sa sayop nga dalan. Iyang gipanagna nga sa katapusang mga
adlaw, ang mga dautan mobiay-biay sa mga matarung gumikan sa pagtuo nga si
Jesukristo mobalik. Giawhag ni Pedro ang mga Santos sa pag-andam nga
makugihon alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas.

2 Pedro 1:1–11
Gitudlo ni Pedro kon unsaon sa pag-ambit ang diosnong kinaiyahan ni Jesukristo
Hunahunaa ang mga kinaiya o mga kalidad nga imong nagustohan sa usa ka
sakop sa pamilya o higala. Mituo ka ba nga ikaw makapalambo og ingon niana nga
maayong mga hiyas o kalidad? Kon ikaw usa ka batan-ong babaye, hunahunaa ang
tema sa Young Women, nga nag-ingon nga: “Kita mga anak nga babaye sa atong
Langitnong Amahan, kinsa nahigugma kanato, ug kita nahigugma Kaniya.”
Ikonsiderar ang mga hiyas nga anaa niini nga tema, labaw na ang diosnong
kinaiya.

Bisan batan-on ka man nga babaye o batan-ong lalaki, unsay ipasabut sa
“diosnong kinaiya” diha kanimo? ____________________

Gihimo ni Apostol Pedro kini nga sulat para sa mga miyembro sa Simbahan kinsa
nakabaton og pagtuo kang Jesukristo. Sigun sa narekord sa 2 Pedro 1:1–4, iya
silang gitudloan nga sila mamahimong “mag-aambit sa diosnong kinaiya”
(bersikulo 4). Ang mga pulong nga “diosnong kinaiya” nag-refer sa mga kinaiya sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Basaha ang 2 Pedro 1:5–7, nga mangita og pipila ka mga hiyas ug diosnong kinaiya
sa Amahan ug sa Anak. Sa tsart diha sa ubos, ilista ang mga hiyas nga imong
makit-an diha sa tudling. Dayon, sa sukod nga 1 ngadto sa 10, timbang-timbanga
sa imong hunahuna kon unsa ka kakugihan sa imong pagkab-ot niining diosnong
mga kinaiya sa imong kinabuhi (1 = Wala maningkamot nga makab-ot;
10 = Kugihan nga naningkamot sa pagkab-ot). Ang unang diosnong kinaiya
nakalista na. Ang pulong nga pagpugong sa kaugalingon nga naa sa bersikulo 6
nagpasabut nga pagkontrolar sa kaugalingon.

Diosnong mga Hiyas

Hugot nga Pagtuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Diosnong mga Hiyas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Basaha ang 2 Pedro 1:8–11, nga mangita kon unsa nga mga panalangin ang
moabut ngadto sa mga kugihang nagpalambo og diosnong mga hiyas sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Ang mga pulong nga “masiguro ang inyong
pagkatinawag ug pagkapinili” diha sa bersikulo 10 nagpasabut nga samtang nia ka
sa mortalidad madawat nimo ang kasiguroan o saad sa Dios nga madawat nimo
ang kinabuhing dayon; gi-refer kini ni Pablo isip “nahimatud-an ang pulong sa
propesiya” (2 Pedro 1:19).

Gitudlo ni Propeta Joseph Smith nga ang pagkatinawag ug pagkapinili masiguro
human ang tawo mapamatud-ang nagmatinud-anon sa Ginoo: “Human ang usa
ka tawo may hugot na nga pagtuo kang Kristo, maghinulsol sa iyang mga sala,
ug mabunyagan alang sa kapasayloan sa iyang mga sala ug makadawat sa
Espiritu Santo, (pinaagi sa pagpatong sa mga kamot), nga mao ang unang
Maghuhupay, dayon magpadayon sa kamapainubsanon sa kaugalingon

atubangan sa Dios, sa kagutom ug kauhaw alang sa pagkamatarung, ug nagsunod sa matag
pulong sa Dios, ug ang Ginoo sa dili madugay moingon ngadto kaniya, Anak, ikaw
pagahimayaon. Kon siya napamatud-an na gayud sa Ginoo, ug nakita nga ang tawo determinado
gayud sa pagserbisyo Kaniya bisan unsay mahitabo, dayon ang tawo makakaplag nga masiguro
ang iyang tawag ug ang iyang pagkapili” (sa History of the Church, 3:380).

2 Pedro 1:12–21
Gipaambit ni Pedro ang iyang pagsaksi kang Jesukristo ug gitudlo ang mahitungod
sa kasulatan
Ngano kaha nga i-kwestyon man sa ubang tawo ang edad sa pipila ka mga propeta
ug mga apostoles? Unsaon man nimo sa pagtubag ang usa ka tawo kinsa moingon
nga ang mga propeta ug mga apostoles tigulang ra kaayo nga mahimong
epektibong mga lider? Samtang padayon nimong tun-an ang 2 Pedro 1, pangitaa
ang kamaturoan mahitungod sa mga propeta ug mga apostoles nga mas
importante kay sa ilang pangidaron.

Sigun sa narekord sa 2 Pedro 1:12–19, si Apostol Pedro nahibalo nga hapit na ang
iyang kamatayon, ug mao nga iyang gipaambit ang iyang pagkasaksi ni Jesukristo.
Sa iyang pagpamatuod gihisgutan niya ang “labi pa gayud diay nga nahimatud-an
ang pulong sa propesiya” (2 Pedro 1:19). Kini nga “labi pa gayud diay nga
nahimatud-an ang pulong sa propesiya” mas klaro nga gipasabut diha sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 131:5 nga mao ang kahibalo nga madawat sa tawo niining
kinabuhia pinaagi sa pagpadayag nga siya “nabugkos ngadto sa kinabuhi nga
dayon.” Nagpasabut usab kini ngadto sa “[paghimo] nga masiguro ang inyong
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pagkatinawag ug pagkapinili” (2 Pedro 1:10), nga imong gitun-an diha sa unang
bahin sa 2 Pedro 1.

Basaha ang 2 Pedro 1:20–21, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pedro mahitungod
sa tahas sa mga balaang tawo sa Dios,” o mga propeta. Hinumdumi nga sa Joseph
Smith Translation sa, 2 Pedro 1:20 mabasa nga, “Kinahanglan inyong mahibaloan
kini, una sa tanan, nga walay propesiya diha sa mga kasulatan ang ihatag sa
kaugalingong pagbuot sa tawo.”

Base sa gitudlo ni Pedro, atong maila ang mosunod nga kamatuoran nga: Ang mga
propeta makadawat og kasulatan pinaagi sa Espiritu Santo. (Mahimo nimong
isulat kini o butangan og timaan diha sa imong mga kasulatan.) Ang mga
kasulatan mao ang “mga pulong, gisulat ug gipamulong” (Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Kasulatan, Mga,” scriptures.lds.org; tan-awa usab sa D&P 68:2–4).

Ang ubang kasulatan gilakip na [canonized] sa sumbanan nga mga kasulatan. Ang
kanon [canon] mao ang “usa nga giila, awtorisado nga koleksyon sa sagradong
mga basahon. Diha sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw, ang kanonikal nga mga basahon gitawag og sumbanan nga mga kasulatan
ug naglakip sa Daan ug Bag-ong Tugon, ang Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug
mga Pakigsaad, ug ang Perlas nga Labing Bililhon” (Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Kanon,” scriptures.lds.org).

Samtang basahon nimo ang mosunod nga pagpamatuod ni Elder Dallin H. Oaks
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles pangitaa ang iyang pagsaksi nga
ang propeta padayon nga makadawat og mga kasulatan: “Ang linya sa
priesthood mao ang agianan diin ang Dios nakigsulti sa Iyang mga anak pinaagi
sa mga kasulatan sa nanglabay nga mga panahon. Ug niini nga linya Siya karon
nakigsulti pinaagi sa mga pagtulun-an ug tambag sa buhi nga mga propeta ug

mga apostoles ug ubang dinasig nga mga lider” (“Duha ka Linya sa Komunikasyon,” Ensign o
Liahona, Nob. 2010, 84).

Ikonsiderar ang kaimportante sa pagkahibalo nga ang Dios migamit ug gani
hangtud karon migamit pa gihapon og mga propeta aron mahatag ang kasulatan
ngadto sa Iyang mga anak.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa ang pipila ka mga tudling sa kasulatan, nga gikan sa mga propeta sa
karaan o gikan sa mga propeta karon, nga nakaimpluwensya sa imong
kinabuhi?

b. Sa unsa nga paagi ikaw napanalanginan pinaagi niana nga mga kasulatan?

Pamalandungi pag-usab ang pagpamatuod ni Elder Oaks ug bantayi ang
oportunidad sa umaabut nga mga adlaw sa pagpamatuod ngadto sa uban, sumala
sa isugo sa Espiritu, mahitungod sa reyalidad sa mga propeta ug sa kaimportante sa
pagdawat ug pagtuon sa kasulatan.
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2 Pedro 2
Mipasidaan si Pedro mahitungod sa pagkalingla sa mini nga mga magtutudlo
Ngano kaha nga pilion man sa mga tawo ang pagpakasala bisan og nahibalo sila
nga sayop ang ilang gibuhat? ____________________

Sa 2 Pedro 2 atong mabasa nga si Apostol Pedro mipasidaan sa mga Santos
mahitungod sa mga tawo nga nagtinguha sa paglingla kanila. Samtang imong
tun-an ang 2 Pedro 2, pangita og mga kamatuoran nga makatabang nimo sa
pag-ila ug paglikay sa mga pagpanglingla nga mosangput sa pagpakasala.

Basaha ang 2 Pedro 2:1–3, nga mangita sa mga gipasidaan ni Pedro mahitungod
niadtong mosulay sa paglingla sa mga Santos. “Makapadaut nga mga herejia
[tumo-tumo]” (2 Pedro 2:1) mga sayop ug makalaglag nga mga pagtulun-an.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
ang mini nga mga magtutudlo magtinguha sa paglingla kanato.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, nga mangita kon unsay gitudlo karon sa mini
nga mga magtutudlo aron sa paglingla kanato:

“Ang mini nga mga propeta ug mini nga mga magtutudlo mao kadtong
mamahayag nga si Propeta Joseph Smith usa ka bakakon ug tiglingla;
kwestyunon nila ang Unang Panan-awon isip tinuod nga kasinatian. Ipamahayag
nila nga ang Basahon ni Mormon ug ubang kanonikal [sumbanang kasulatan] dili
karaang mga rekord sa kasulatan. Ila usab nga sulayan sa paghatag og laing
depinisyon ang kinaiyahan sa Dios nga Kapangulohan, ug ilang ilimud nga ang

Dios mihatag og padayong pagpadayag karon ngadto sa Iyang gi-orden ug gipaluyohan nga mga
propeta.

“Ang mini nga mga propeta ug mini nga mga magtutudlo mao kadtong mga mapahitas-on nga
moimbento og bag-ong mga interpretasyon sa mga kasulatan aron ipakita nga kining sagrado
nga pulong dili mabasa isip mga pulong sa Dios ngadto sa Iyang mga anak apan mga sulti
lamang gikan sa dili dinasig nga mga tawo, mag-agad lamang sa kaugalingon nilang paghukom
ug pagpabor sa ilang kultura. Dayon, makiglantugi sila, nga ang mga kasulatan nagkinahanglan
og bag-ong interpretasyon ug nga sila lahi sa ilang pagkakwalipikado nga motanyag og
interpretasyon.

“Tingali ang labawng makadaut, gilimud nila ang Pagkabanhaw ni Kristo ug Pag-ula,
makiglantugi nga walay Dios nga makaluwas kanato. Isalikway nila ang panginahanglan sa usa
ka Manluluwas. Sa ato pa, kini sila nga tigbutang-butang mosulay sa paghubad sa mga doktrina
sa Simbahan aron mohaum sa kaugalingon nilang mga hunahuna, ug sa ngadto-ngadto ilimud si
Kristo ug ang Iyang mesiyanikanhong tahas.

“Ang mini nga mga propeta ug mini nga mga magtutudlo mao usab kadtong mosulay sa
pag-usab sa hinatag sa Dios nga mga doktrina nga gibase sa kasulatan nga nanalipud sa
kabalaan sa kaminyoon, sa balaang kinaiyahan sa pamilya, ug sa mahinungdanong doktrina sa
personal nga moralidad. Suportahan nila ang pag-usab sa kahulugan sa moralidad aron
mahatagan og kaangayan ang pakighilawas, pagpanapaw, ug homosexual nga mga relasyon.
Ang uban dayag kaayong mosuporta sa paghimong legal sa gitawag og kaminyoon sa
managsama og sekso” (“Beware of False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nob.
1999, 63–64).
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Hunahunaa ang mga higayon dihang nakasugat ka og mga pagtulun-an o mga
mensahe gikan sa mini nga mga magtutudlo. Nganong makatabang man nga
makabantay ka sa mga mensahe ug mga pagtulun-an sa mini nga mga
magtutudlo?

Sa 2 Pedro 2:4–17 mabasa nato ang pipila ka mga ehemplo kon unsay nahitabo sa
mga tawo nga misunod sa mini nga mga magtutudlo kaniadto, lakip niadtong
misunod ni Satanas sa premortal nga kinabuhi, sa mga tawo nga nabuhi sa
panahon ni Noe, ug sa mga tawo sa Sodom ug Gomorrah. Si Pedro mihatag usab
og mga ehemplo sa mga tawo nga wala naimpluwensyahan sa mini nga mga
magtutudlo, sama ni Noe ug ni Lot. Gihulagway dayon ni Pedro ang dautang mga
kinaiya sa mini nga mga magtutudlo.

Unsaon sa mangingisda sa pagkakuha
og isda? ____________________

Ang pamaagi sa mangingisda sa
pagkuha og isda sama ra niadtong mini
nga magtutudlo. Basaha ang 2 Pedro
2:18–19, nga mangita kon sa unsang
paagi ang mini nga mga magtutudlo
moagni sa mga Santos sa pagsunod sa
ilang mga pagtulun-an.

Sa unsang paagi ang mga pagtulun-an
sa mini nga mga propeta ug mga
magtutudlo susama sa pangkubit sa
isda o paon sa pasol?

Sa 2 Pedro 2:19 atong makat-unan nga
ang mini nga mga magtutudlo mosaad
og kagawasan. Sa laing pagkasulti,
nagtudlo sila nga ang pagpakasala, kay
sa pagsunod sa mga sugo, maghatag og
mas dako nga kagawasan.

Makat-unan nato gikan niini nga mga
bersikulo nga ang mini nga mga
magtutudlo nagtinguha sa paglingla
kanato sa pagpatuo nga ang
pagpakasala maghatag og mas
dakong kagawasan.

Basaha ang bersikulo 19 pag-usab, nga
mangita kon unsay nahitabo sa mga
tawo nga nabuntog sa sayop nga mga
pagtulun-an ug sa sala.

2. Sa imong scripture
study journal, pagsulat og duha o tulo ka mga example sa sayop

nga mga pagtulun-an nga daw nagpasiugda og kagawasan apan sa
pagkatinuod mosangput sa pagkabihag.
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Basaha ang 2 Pedro 2:20–22, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pedro mahitungod
niadtong mobalik sa pagpakasala human makaikyas gikan niini.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Ngano kaha nga kadtong mga “makaikyas gikan sa mga kahugawan sa
kalibutan pinaagi sa ilang kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si
Jesukristo” (2 Peter 2:20) matintal man nga mobalik sa masalaypon nilang
mga paagi?

b. Unsa nga tambag ang imong ihatag aron makatabang og tawo nga
magpabiling matinud-anon kang Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo kay sa
mobalik sa kanhi niyang mga sala?

2 Pedro 3
Nagpamatuod si Pedro sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo
Dihang gitapos ni Apostol Pedro kini nga sulat, tingali katapusan niyang sinulat
nga mga pagpamatuod, gipahinumduman niya ang mga Santos bahin sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo ug gitudloan sila unsaon sa pagpangandam alang
niini. Sigun sa narekord sa 2 Peter 3:1–9, gitudlo niya nga sa katapusang mga adlaw
ang ubang mga tawo motamay ug mobiay-biay niadtong motuo sa Ikaduhang
Pag-anhi.

Basaha ang 2 Pedro 3:10–14, nga mangita kon unsay gitudlo ni Pedro mahitungod
sa Ikaduhang Pag-anhi. Ang pulong nga magkinabuhi sa bersikulo 11 nagpasabut sa
binuhatan o kinaiya, ug ang “magpadali sa” diha sa bersikulo 12 nagpasabut nga
magtinguha gayud sa usa ka butang.

Unsa nga tambag ang gihatag ni Pedro sa mga Santos aron maandam sa
Ikaduhang Pag-anhi?

Ang mga pulong nga “wala untay buling o hugaw” sa bersikulo 14 nagpasabut sa
pagkalimpyo gikan sa pagpakasala. Kadtong nalimpyuhan sa sala nakig-uli na sa
Dios, o napahiuli ang panag-uyon ug paghiusa uban Kaniya, ug makaplagan nga
malinawon uban sa Manluluwas sa Iyang pag-anhi. Gikan sa mga pagtulun-an ni
Pedro atong makat-unan nga maandam kita sa Ikaduhang Pag-anhi sa
Manluluwas pinaagi sa pagpakabuhi nga diosnon ug matinguhaong
maghulat sa Iyang Pag-anhi. Ikonsiderar ang pagsulat o pagtimaan niini nga
baruganan diha sa imong mga kasulatan tupad sa 2 Pedro 3:11–14.

Unsa ang ubang mga butang nga atong mahimo sa pagpakabuhi nga diosnon
samtang matinguhaon kitang maghulat sa Ikaduhang Pag-anhi?

Sa 2 Pedro 3:15–18 atong mabasa nga giila ni Pedro nga ang uban sa mga
pagtulun-an ni Pablo lisud sabton. Mipasidaan usab siya mahitungod sa
pagkahulog ngadto sa pagkadautan. Gidapit niya ang mga Santos nga “managtubo
hinoon kamo sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoo” (2 Pedro 3:18).

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journall:

Akong natun-an ang 2 Pedro ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).
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Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:

UNIT 30,  DAY 1

724



Pasiuna sa 1 Juan
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Dinhi niini nga sulat si Apostol Juan naghisgut kabahin sa makuyaw nga pagkatap
sa mga impluwensya sa miapostasiya diha sa simbahan. Siya mipasidaan sa mga
Santos nga dili mopakigdait sa kangitngit ug magpabilin diha sa kaluwasan sa
kahayag sa ebanghelyo. Ang pagtuon sa 1 Juan makatabang kanimo nga mas
makaila sa sayop nga mga pagtulun-an kabahin ni Jesukristo, ug ang pagsunod sa
tambag ni Juan makatabang kanimo nga mapabilin ang suod nga pakigdait sa
Ginoo samtang kamo magpabilin diha sa kamatuoran. Agig dugang, ang pagtuon
niini nga basahon makatabang kaninyo nga makasabut sa dakong gugma sa
Langitnong Amahan alang sa matag usa sa Iyang mga anak, nga Iyang gipadayag
pinaagi sa paghalad sa Iyang Anak, si Jesukristo, isip usa ka sakripisyo alang sa
tanang katawhan.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
“Ang nagsulat wala mohisgut sa iyang ngalan sa bisan asa niining tulo ka mga
sulat; apan sumala sa tradisyon, ang nagsulat mao si Juan,” usa sa orihinal nga
Napulog Duha ka mga Apostoles (Bible Dictionary, ”John, Epistles of”). Ang
tagsulat sa mga Sulat ni Juan usa ka personal nga saksi sa nabanhaw nga
Manluluwas, nga mao gayud si Juan ang Apostol (tan-awa sa 1 Juan 1:1–4; 4:14).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala gayud masayri kon kanus-a ug diin gisulat ang 1 Juan. Malagmit gisulat kini
sa ulahing bahin sa unang siglo A.D.

Bisan tuod si Juan migahin sa sayong bahin sa iyang kinabuhi sa Palestina, ang
dapit dili maayo sa mga Kristiyano ug Judeo human sa pagkalaglag sa Jerusalem ug
sa templo niini niadtong A.D. 70. Ang tradisyon nagsulti nga si Juan mibiya sa
Palestina aron mopuyo sa Efeso atol sa ulahi niyang mga katuigan. Kon kini ang
nahitabo, mahimong gisulat ni Juan ang sulat gikan sa Efeso tali sa mga tuig A.D. 70
ug 100.

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Ang mga mambabasa sa 1 Juan wala giklaro og sulti, apan makita gikan sa iyang
mga sinulat nga si Juan misulat ngadto sa mga tumutuo (tan-awa sa 1 Juan 1:3–4;
2:12–14), tingali kadtong anaa sa Asia Minor (Turkey sa modernong panahon), diin
ang pipila ka tinubdan sa kasaysayan nagsulti nga si Juan mipuyo ug nangalagad sa
hinapos sa unang siglo A.D.

Niining higayona ang mini nga mga magtutudlo nakamugna og pagkabahin tali sa
mga Santos sa rehiyon (tan-awa sa 1 Juan 2:18–19, 22, 26; 4:1), ug ang apostasiya
mikatap sa Simbahan. Usa ka piho nga pilosopiya nga nag-anam ka-popular mao
ang Docetism. Ang Docetism usa ka bahin sa usa ka dako nga kalihokan nga
nailhan isip Gnosticism. Usa ka importante nga pagtulun-an sa daghang matang sa
Gnosticism mao nga ang espiritu hingpit ang kamaayo ug nga ang butang
yutan-on, lakip ang pisikal nga lawas, hingpit ang kadautan.

725



Ang mga sumusunod sa Gnosticism mituo nga ang kaluwasan dili makab-ot
pinaagi sa pagkalingkawas sa sala apan hinoon sa pagpalingkawas sa espiritu gikan
sa butang yutan-on, nagpasabut sa pisikal nga lawas. Mituo usab sila nga ang
kaluwasan makab-ot pinaagi sa espesyal nga kahibalo (gnosis) kay sa pinaagi sa
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

Ang Docetism naggikan sa Gresyanhon nga pulong nga dokeō, nga nagpasabut nga
“mora og” o “makita nga.” Gipanghimug-atan og maayo sa mga sumusunod sa
Docetism ang espirituhanong kinaiya ni Jesus hangtud sa punto nga ilang
gisalikway ang ideya nga Siya mianhi sa yuta sa aktwal nga lawasnon nga porma.
Sila mituo nga ang Dios dili makita, imortal, nasayud sa tanang butang, ug walay
lawas, ug ilang gikonsiderar ang pisikal nga kalibutan ug pisikal nga lawas nga
masalaypon ug dautan. Busa, sila nagtuo nga tungod kay si Jesus mao ang
balaanong Anak sa Dios, Siya wala makasinati og mga limitasyon sa pagkahimong
usa ka tawhanong binuhat. Sa ilang panan-aw, si Jesukristo wala matawo sa unod
sa literal nga paagi ug Siya wala mopuyo sa usa ka mahikap nga lawas, mipaagas
og dugo, nag-antus, namatay, o nabanhaw uban sa pisikal nga lawas—mora og Iya
lamang gibuhat kining mga butanga.

Bisan tuod og gisupak ni Apostol Juan kining sayop nga mga pagtulun-an diha sa 1
Juan, kini nagpadayon ug hinay-hinayng misulod ngadto sa mga miyembro sa
Simbahan. Kini ug uban pang sayop nga mga doktrina maoy kabahin sa unsay
miresulta ngadto sa Dakong Apostasiya.

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Isip usa sa orihinal nga mga Apostoles ni Jesukristo, si Juan usa ka espesyal nga
saksi sa nabanhaw nga Manluluwas. Si Juan misugod niini nga sulat pinaagi sa
pagpahayag nga siya personal nga nakakita, nakadungog, ug nakahikap ni
Jesukristo. Nagpasabut niining personal nga pagsaksi, siya midapit sa iyang mga
tigbasa nga “makabaton og pakig-ambitay … uban sa Amahan ug sa Iyang Anak
nga si Jesukristo” (1 Juan 1:3). Ang gugma usa ka importanteng tema sa Nahauna
nga Sulat ni Juan. Si Juan mipasabut og maayo nga kadtong moingon nga sila
nahigugma sa Dios apan usab wala mohigugma niadtong naglibut kanila mga
bakakon (tan-awa sa 1 Juan 4:20–21).

Outline
1 Juan 1–3. Si Juan nagtudlo nga pinaagi sa pagkamasulundon makahimo kita sa
pag-ila sa Dios, makigdait Kaniya, ug mahimong sama Kaniya. Sa katapusang mga
adlaw, ang mga antikristo motumaw. Ang gugma sa Manluluwas alang kanato
gipakita pinaagi sa Iyang maulaong sakripisyo.

1 Juan 4–5. Si Juan nag-awhag sa mga Santos sa pagtino kon ang usa ka
magtutudlo iya ba sa Dios. Ang Dios gugma, ug tungod sa Iyang dakong gugma
alang kanato, Siya mipadala sa Iyang Anak nga mag-antus alang kanato. Kadtong
nahigugma sa Dios motuman sa Iyang mga sugo. Kadtong nagtuo diha kang
Jesukristo ug natawo sa Dios mobuntog sa kalibutan.

1 JUAN
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UNIT 30: DAY 2

1 Juan
Pasiuna
Si Apostol Juan midapit sa mga miyembro sa Simbahan sa pagtinguha sa
pagpakigdait sa Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo. Siya mipasabut og maayo sa
panginahanglan sa pagsunod sa mga sugo sa Dios aron sa pagpakita sa atong
gugma alang Kaniya. Si Juan usab mipahinumdom sa mga miyembro sa Simbahan
sa paghigugma sa uban.

1 Juan
Gipasabut ni Juan ang kaimportante sa pagsunod sa mga sugo ug paghigugma sa
usag usa

1. Sa imong scripture study journal, isulat ang pulong nga apostasiya
ug ang kahulugan niini. Kon nagkinahanglan ka og tabang, gamita

ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, o ang Sukaranang mga Doktrina nga
dokumento sa sinugdanan niini nga giya sa pagtuon.

Si Apostol Juan misulat niini nga sulat sa panahon nga ang apostasiya mikaylap sa
Simbahan. Siya mipasidaan sa mga Santos kabahin sa mga antikristo (tan-awa sa 1
Juan 2:18–26; 4:3). Ang usa ka antikristo mao ang “bisan kinsa o bisan unsa nga
mahasupak sa tinuod nga ebanghelyo sa laraw sa kaluwasan ug nga sa dayag o sa
tinago misupak kang Kristo” ug sa awtoridad ug mga pagtulun-an sa Iyang pinili
nga mga sulugoon (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Antikristo,” scriptures.lds.org).
Pipila ka mga antikristo sa kapanahunan ni Juan nagtudlo nga si Jesukristo walay
pisikal nga lawas samtang ania sa yuta apan makita lamang nga usa ka pisikal nga
binuhat.

Basaha ang 1 Juan 1:1–4, nga mangita kon unsay gipamatud-an ni Juan aron
masupak kining sayop nga pagtulun-an. Timan-i nga “ang Pulong nga nagahatag
og kinabuhi” sa bersikulo 1 nagpasabut ngadto ni Jesukristo.

Timan-i sa bersikulo 3–4 nga si Juan gusto nga ang mga Santos adunay pakigdait
sa mga lider sa Simbahan, kinsa adunay pakigdait sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo. Siya usab nagtinguha nga sila makasinati og hingpit nga kalipay. Usa ka
baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga kon kita
modawat ug mosunod sa mga pagtulun-an sa mga propeta ug mga apostoles,
kita makaangkon og panagdait uban sa Amahan ug Anak.

Ang pagkaangkon og panagdait nagpasabut nga matagamtaman ang relasyon sa
pagsalig, panaghigalaay, pakig-uban, ug panaghiusa. Hunahunaa ang mga tawo
nga nagserbisyo sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Sa unsang paagi nga ang pagsunod sa mga pagtulun-an sa mga propeta
ug mga apostoles makatabang kanato nga makaangkon og pakigdait uban sa atong
Langitnong Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo?

Basaha ang 1 Juan 1:5–6, nga mangita kon unsay makapugong kanato sa
pag-angkon og pagpakigdait uban sa atong Langitnong Amahan.
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Usa sa labing mahinungdanong mga tema sa sinulat ni Juan gipresentar sa 1 Juan
1:5—si Jesukristo mao ang Kahayag sa Kalibutan (tan-awa sa Juan 1:4–9; 8:12;
9:1–5). Paghunahuna og usa ka higayon nga literal ka nga naglakaw sa kangitngit.
Ang paggamit ni Juan sa pulong nga kangitngit nagpasabut sa espirituhanong
kangitngit.

Unsa kaha ang gipasabut nga maglakaw diha sa espirituhanong kangitngit?
____________________

Tun-i ang 1 Juan 1:7–2:6, nga mangita sa mga kamatuoran nga gitudlo ni Juan nga
makatabang kanato nga masayud unsaon sa paglakaw diha sa kahayag sa
ebanghelyo. Ang mga pulong halad-pasighiuli sa 1 Juan 2:2 nagpasabut sa usa ka
maulaong sakripisyo nga motagbaw sa kaangayan sa Dios.

2. Sa imong scripture study journal, isulat ang pipila sa mga
kamatuoran nga imong nailhan diha sa 1 Juan 1:7–2:6. Dayon

hunahunaa kon unsaon nimo pagtubag ang mosunod nga mga pangutana:

a. Ngano kaha nga ang atong gugma alang sa Dios mahimong mas hingpit, o
kompleto, kon mosunod kita sa Iyang mga sugo?

b. Kanus-a ka nakasinati og mas dakong gugma alang sa Dios sa dihang
naningkamot ka sa pagsunod sa Iyang mga sugo?

Basaha ang mosunod nga paghulagway, nga mangita og piho nga sugo nga
gipanglimbasugan nga sundon niining duha ka batan-on:

• Usa ka batan-ong lalaki nagbasa sa mga kasulatan matag adlaw ug
matinud-anong nagbuhat sa daghan niyang mga katungdanan sa priesthood,
apan kanunay siya nga dili mabination ngadto sa iyang manghud nga lalaki.

• Usa ka batan-ong babaye kanunay nga magtambungan sa iyang mga miting sa
Simbahan ug nakadawat sa iyang Young Womanhood Recognition. Hinoon,
kanunay siyang mohimo og bati nga mga komentaryo mahitungod sa pipila sa
iyang mga kauban sa klase ug mga magtutudlo diha sa social media.

Unsa nga sugo ang gipanglimbasugan nga sundon niining duha ka batan-ong
Santos sa Ulahing mga Adlaw? (Ribyuha ang scripture mastery passage nga Mateo
22:36–39 alang sa tabang sa pagtubag niini nga pangutana.)

Pamalandungi ang mga sitwasyon diin naglisud ka sa pagpakita og gugma alang
sa uban.

3. Basaha ang 1 Juan 2:9–11; 4:7–11, 19–21, nga mangita kon unsay
gitudlo ni Juan mahitungod sa gugma. Ikonsiderar ang pagmarka o

pagtimaan sa mga pagtulun-an nga makahuluganon alang kanimo. Dayon
tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture study journal:

a. Asa sa mga pagtulun-an ni Juan mahitungod sa gugma ang makahuluganon
alang kanimo? Ngano man?

b. Usa ka baruganan nga atong mahibaloan niini nga mga bersikulo mao nga
kon kita nahigugma sa Dios, kita mohigugma sa uban. Ngano kaha nga
atong mapakita ang atong gugma alang sa uban kon kita tinud-anay nga
nahigugma sa Dios?
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Timan-i nga si Juan nagpasabut sa pagdumot sa uban diha sa 1 Juan 4:20. Adunay
daghang mga paagi nga atong mapugngan ang atong gugma o pagkamabination
ngadto sa uban gawas sa pagdumot kanila. Unsa kaha ang pipila niini nga mga
paagi? ____________________

Basaha ang 1 Juan 3:17–18, nga mangita kon unsaon nato sa pagpakita sa atong
gugma alang sa uban.

Ngano kaha nga importante nga atong ipakita ang atong gugma pinaagi sa atong
mga lihok ug dili lamang pinaagi sa atong mga pulong?

Kinsa ang imong nailhan nga maayo nga ehemplo sa pagpakita og gugma ngadto
sa uban?

Kon mahimo, tan-awa ang video nga giulohan og “Two Brothers Apart” nga
makita sa LDS.org. Samtang magtan-aw ka, pangitaa kon sa unsang paagi

kini nga mga managsuon mipakita og ehemplo niini nga baruganan ug unsay
epekto niini diha sa matag usa kanila.

4. Paghunahuna og usa ka tawo diha sa imong kinabuhi nga mahimo
nimong mapakitaan og dugang nga gugma. Sa imong scripture

study journal, isulat ang pangalan nianang tawhana ug ang piho nga butang
nga imong mahimo sa pagpakita sa imong gugma o pagkamabination ngadto
niana nga tawo. Dili kinahanglan nga imong ipakita ang imong gugma sa
pinasulabi nga paagi. Ang gagmay, yano nga mga buhat sa gugma ug
pagkamabination sa kasagaran mao ang labing makahuluganon.

Kon atong ipakita ang atong gugma pinaagi sa atong mga lihok, kita naglakaw
sama sa paglakaw ni Jesus, o nagpakabuhi sama sa gibuhat ni Jesus (tan-awa sa 1
Juan 2:6; 3:1–3). Ang Ginoo mopanalangin kanimo samtang imong gamiton kini
nga kamatuoran sa imong kinabuhi.

Basaha ang 1 Juan 4:12, ug dayon basaha ang Hubad ni Joseph Smith, 1 Juan 4:12
(sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org). Unsa ang giklaro sa Hubad
ni Joseph Smith kabahin sa pagkakita sa Dios?

Sa 1 Juan 5, si Juan mitudlo unsay atong buhaton aron matawo [igaanak] pag-usab,
nga nagpasabut sa “pagbaton sa Espiritu sa Ginoo [nga] makahimo og usa ka dako
nga kausaban diha sa kasingkasing sa usa ka tawo nga sa ingon siya wala nay
tinguha sa pagbuhat og dautan, apan hinoon nagtinguha sa pagpangita sa mga
butang sa Dios” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Natawo sa Dios, Natawo
Pag-usab,” scriptures.lds.org). Basaha ang mosunod nga mga tudling, ug ilista
unsay angay natong buhaton aron matawo pag-usab:

1 Juan 5:1 ____________________

1 Juan 5:2–3 ____________________

1 Juan 5:4 ____________________

1 Juan 5:18 ____________________

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 1 Juan ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).
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Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa 2 Juan
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Sa iyang ikaduhang sulat si Apostol Juan mipahayag sa iyang kabalaka kabahin sa
mga impluwensya sa miapostasiya diha sa simbahan. Sa samang higayon, siya usab
mipahayag og hingpit nga kalipay alang sa mga miyembro sa Simbahan kinsa
nagpabiling lig-on ug maunungon sa ebanghelyo (tan-awa sa 2 Juan 1:4). Ang
iyang mga pulong naghulagway sa hingpit nga kalipay ug pasalamat nga bation sa
mga lider sa Simbahan alang niadtong nagpabilin nga matinud-anon sa Ginoo.
Samtang imong tun-an ang 2 Juan, mahimo ka nga malig-on sa pahinumdom ni
Juan nga maghigugmaay sa usag usa, mosunod sa mga sugo sa Dios, ug
matinud-anong magpabilin diha sa doktrina ni Kristo.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Ang tagsulat mipaila sa iyang kaugalingon isip “ang anciano” (2 Juan 1:1), ug
sumala sa tradisyon, si Juan, usa sa orihinal nga Napulog Duha ka mga Apostoles,
misulat niini nga sulat (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
scriptures.lds.org, “Juan, Anak nga Lalaki ni Zebedeo”).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala gayud masayri kon kanus-a ug diin gisulat ang 2 Juan. Kon husto ang
tradisyon nga dugay nga nagpuyo si Juan sa Efeso, tingali gihimo niya kini nga
sulat gikan didto tali sa mga tuig A.D. 70 ug 100.

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Ang Ikaduhang Sulat ni Juan gisulat ngadto sa “pinili nga senyora ug sa iyang mga
anak” (2 John 1:1). Wala masayri kon si Juan namulong ba ngadto sa iyang pamilya
o sa laing piho nga grupo sa mga tawo o namulong ngadto sa tibuok Simbahan sa
pinasumbingay nga paagi.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles misulat
nga ang 2 ug 3 Juan posible nga mga sulat nga gisulat ni Juan ngadto sa direkta nga
mga sakop sa iyang pamilya (tan-awa sa Doctrinal New Testament Commentary, 3
vols. [1965–73], 3:409–10, 12–14).

Ang lain nga posibilidad mao nga ang mga pulong nga “pinili nga senyora” sa
tinuoray nagpasabut ngadto sa Kristiyanong kongregasyon (tan-awa sa 2 Juan
1:13). Ang Gresyanhon nga pulong alang sa simbahan pangbabaye, ug kasagaran
nga ipasabut ang Simbahan isip usa ka babaye (tan-awa sa Mga Taga-Efeso
5:25–27, 32; Hubad ni Joseph Smith, Pinadayag 12:1–3, 7 [sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, scriptures.lds.org]; Pinadayag 19:7–8).

Sama sa 1 Juan, tataw nga gisulat ni Juan kini nga sulat aron sa pagtubag sa sayop
nga mga pagtulun-an nga si Jesukristo dili literal nga mianhi sa yuta sa pisikal nga
lawas. Siya mipasabut nga ang mga miyembro kinsa mitudlo nga si Kristo wala
makaangkon og pisikal nga lawas kinahanglan dili pasudlon sa balay, o sa
kongregasyon (tan-awa sa 2 Juan 1:7–10).
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Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Dinhi niini nga sulat si Juan mipasidaan kabahin sa mini nga mga magtutudlo nga
nakasulod sa Simbahan. Siya mitambag sa mga miyembro sa Simbahan nga dili
maminaw o makig-uban niini nga mga indibidwal.

Outline
2 Juan 1. Si Juan nagpahinumdom sa Simbahan sa sugo nga higugmaon ang usag
usa. Siya nagpasidaan kabahin sa mini nga mga magtutudlo ug mga malimbungon
sulod sa Simbahan ug nagtambag sa mga miyembro sa Simbahan nga dili motugot
nga sila magpabilin sa ilang mga kongregasyon.

2 JUAN
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Pasiuna sa 3 Juan
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Niining mubo nga sulat, si Apostol Juan midayeg kang Gayo, usa ka miyembro sa
Simbahan nga nagmaunungon atol sa panahon sa pagsukol batok sa mga lider sa
Simbahan. Ang mga pagtulun-an ni Juan makatabang kanimo nga mas makasabut
sa apostasiya nga nahitabo sa Simbahan sa Bag-ong Tugon ug makaawhag kanimo
sa pagpabilin nga matinud-anon sa mga lider sa Simbahan bisan pa sa oposisyon.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Ang tagsulat mipaila sa iyang kaugalingon isip “ang anciano” (3 Juan 1:1) ug
kasagaran gipasabut nga mao si Apostol Juan.

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala gayud masayri kon kanus-a ug diin gisulat ang 3 Juan. Kon husto ang
tradisyon nga dugay nga nagpuyo si Juan sa Efeso, tingali gihimo niya kini nga
sulat gikan didto tali sa mga tuig A.D. 70 ug 100.

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Ang Ikatulo nga Sulat ni Juan gisulat ngadto ni Gayo, usa ka matinud-anong
miyembro sa Simbahan kinsa gidayeg ni Juan tungod sa pagpakita og mabinationg
debosyon ngadto sa kawsa ni Kristo pinaagi sa paghatag og kapuy-an alang sa
nagbiyahe nga mga sulugoon sa Dios (tan-awa sa 3 Juan 1:5–8).

Si Juan mipasidaan usab ni Gayo kabahin sa usa ka tawo nga ginganlan og
Diotrefes, kinsa tingali naghupot og usa ka lokal nga posisyon sa pagpangulo diha
sa Simbahan. Si Diotrefes dayag nga misupak ni Apostol Juan ug sa ubang mga
opisyales sa Simbahan ug gani mipugong sa lokal nga mga miyembro sa Simbahan
kinsa gustong moabi-abi kanila sa pagtambong sa mga miting sa Simbahan
(tan-awa sa 3 Juan 1:9–10). Si Juan miawhag ni Gayo sa pagpadayon diha sa
pagkamatarung ug miingon nga siya naglaum nga mobisita kang Gayo (tan-awa sa
3 Juan 1:11–14).

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Sa 3 Juan atong makita ang mga kabalaka ni Juan kabahin sa mga impluwensya sa
miapostasiya diha sa simbahan. Makita usab nato ang iyang gugma alang sa uban
ug sa kalipay nga iyang gibati alang niadtong nagpili og usa ka kinabuhi sa
pagkamasulundon (tan-awa sa 3 Juan 1:4).

Outline
3 Juan. Si Juan nagdayeg ni Gayo tungod sa iyang pagkamatinud-anon ug
nagpasidaan batok sa usa ka lider nga nakigbatok ni Juan ug sa ubang mga lider sa
Simbahan.
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UNIT 30: DAY 3

2 Juan–3 Juan
Pasiuna
Si Apostol Juan mipasidaan sa mga Santos kabahin sa mga tawo nga manglingla ug
magsangyaw nga si Kristo wala moanhi sa mortalidad diha sa pisikal nga lawas.
Siya usab midayeg kang Gayo, usa ka miyembro sa Simbahan, tungod sa iyang
pagkamatinud-anon.

2 Juan
Si Juan nagpasidaan kabahin sa mga tawo nga nagtudlo og sayop nga doktrina
Paghunahuna og usa ka inila nga atleta. Unsa kaha ang buhaton niini nga atleta
aron magpabilin ang labing maayong panglawas aron maayo kaayo ang mahimo?

Unsa kaha ang mahitabo kon kini nga
atleta, human maningkamot nga
mamaayo ang panglawas, mihunong sa
pagpraktis ug misugod sa pagkaon og
junk food, pagsige og tan-aw sa TV,
pagsige og dula og mga video game, ug
sa paggamit sa mga butang nga
makadaot sa lawas?

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang
buhat nga kinahanglang buhaton sa
malampuson nga mga atleta aron sa pagpreserbar sa ilang labing maayong pisikal
nga kondisyon matandi ngadto sa buhat nga angay buhaton sa mga miyembro sa
Simbahan aron sa pagpreserbar sa mga panalangin nga ilang naangkon pinaagi sa
ebanghelyo. Samtang imong tun-an ang 2 Juan, pangita og usa ka baruganan nga
makatabang kanimo sa pagpreserbar sa mga panalangin nga imong naangkon isip
miyembro sa Simbahan.

Sumala sa narekord diha sa 2 Juan 1:1–4, si Apostol Juan misugod niini nga sulat
pinaagi sa pagpamulong ngadto sa “pinili nga senyora ug sa iyang mga anak”, nga
tingali usa ka direkta nga pagpamulong ngadto sa usa ka babaye nga miyembro sa
Simbahan ug iyang mga anak o sinimbolo nga pinulongan sa paghulagway og usa
ka kongregasyon sa Simbahan.

Basaha ang 2 Juan 1:5–6, nga mangita sa sugo nga gipahinumdom ni Juan sa
mga Santos.

Basaha ang 2 Juan 1:7, nga mangita kon nganong mitambag si Juan sa mga
miyembro sa Simbahan nga “managgawi … subay” (2 Juan 1:6), o motuman, sa
mga sugo sa Dios.

Unsa ang gitudlo sa mga limbongan ug mga antikristo?

Sa dihang si Juan mihimo niini nga sulat, usa ka pilosopiya nga nailhan isip
Docetism nag-anam kainila. Ang mga Docetist mituo nga ang Dios nahimaya
pag-ayo nga Siya dili makasinati og pag-antus, kamatayon, o bisan unsang mortal
nga kasinatian. Busa, sila mihukom nga si Jesukristo, isip ang Anak sa Dios, wala
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gayud moanhi nga adunay pisikal nga lawas apan ang Iyang espiritu mora og (ang
kahulugan sa usa ka Gresyanhon nga pulong diin gikuha ang docetism) sa pagbuhat
sa mga butang nga buhaton o sination sa usa ka mortal.

Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa sayop nga mga pagtulun-an sa atong panahon
nga misukwahi sa mga kamatuoran sa ebanghelyo? ____________________

Nganong kuyaw man sa espirituhanong paagi kini nga mga pagtulun-an?
____________________

Basaha ang 2 Juan 1:8, nga mangita kon unsay gitambag ni Juan nga buhaton sa
mga miyembro sa Simbahan tungod niining sayop nga mga pagtulun-an. Ang
“bantayi ninyo ang inyong mga kaugalingon” nagpasabut nga magmabinantayon o
magmainampingon nga dili mosagup sa sayop nga mga pagtulun-an. Ang gihagoan
nagpasabut nga gibuhat, o gitrabahoan ug nadawat.

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa 2 Juan 1:6–8 mao nga kon kita
mosunod sa mga sugo sa Dios ug magmabinantayon, kita makapadayon sa
pagtagamtam sa mga panalangin sa ebanghelyo nga atong nadawat.

1. Tubaga ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Ilista ang mga panalangin sa ebanghelyo nga imong nadawat ug gilauman
nga madawat.

b. Nganong kinahanglan man nga magpadayon kita sa pagsunod sa mga sugo
sa Dios ug pagsunod sa ebanghelyo aron maangkon ug padayon nga
matagamtam ang mga panalangin sa ebanghelyo nga atong nadawat?

Basaha ang 2 Juan 1:9, nga mangita kon unsay gitudlo ni Juan nga mahitabo
niadtong nagpabilin, o nagpadayon, diha sa doktrina ni Kristo. Ang doktrina ni
Kristo mao ang pagbaton og hugot nga pagtuo, maghinulsol, magpabunyag,
modawat sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa tawo nga adunay tukmang awtoridad
sa priesthood, ug molahutay hangtud sa katapusan (tan-awa sa 2 Nephi 31:15–21).

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa 2 Juan 1:9 mao nga kon kita
magpabilin diha sa doktrina ni Kristo, ang Amahan ug Anak
magauban kanato.

Usa ka paagi nga ang Amahan ug Anak magauban kanato mao ang pinaagi sa
pagpakig-uban sa Espiritu Santo.

Pamalandungi ang duha ka mga kamatuoran nga gipaila niini nga leksyon.
Kumusta na ang imong mga paningkamot sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, sa
pagmabinantayon, ug sa pagpabilin diha sa ebanghelyo? Unsa nga mga panalangin
sa ebanghelyo ang gusto nimong matagamtam karon ug sa umaabut? Unsay
imong buhaton karon aron mas matinud-anong mosunod sa mga sugo ug
magpabilin diha sa doktrina ni Kristo?

Sumala sa narekord diha sa 2 Juan 1:10–13, si Juan miawhag sa mga Santos sa
paglikay sa mga tawo nga nagpakatap og sayop nga doktrina. Siya usab mipahayag
sa iyang tinguha nga personal nga mobisita sa mga Santos nga iyang gisulatan.
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3 Juan
Si Juan nagdayeg ni Gayo tungod sa iyang pagkamatinud-anon
Unsay mahitabo sa ibabaw sa tubig kon adunay motandog niini? Posible ba ang
pagtandog sa tubig nga dili makaapekto niini? Sa unsang paagi ang pagtandog sa
ibabaw sa tubig sama sa pagsunod sa ebanghelyo?

Diha sa 3 Juan, si Apostol Juan
namulong ngadto sa usa ka
matinud-anong miyembro sa Simbahan
nga ginganlan og Gayo. Basaha ang 3
Juan 1:1–4, nga mangita kon sa unsang
paagi si Juan naapektohan sa
pagkamatinud-anon ni Gayo sa
pagsunod sa ebanghelyo. Ang mga
pulong nga mga anak diha sa bersikulo
4 mahimong nagpasabut sa mga
miyembro sa Simbahan nga gitabangan ni Juan nga makabig ngadto sa
ebanghelyo.

Basi sa paagi nga si Juan naapektuhan sa pagkamatinud-anon ni Gayo, unsa nga
kamatuoran ang atong mahibaloan gikan sa 3 Juan 1:1–4 mahitungod kon sa
unsang paagi ang pagsunod sa ebanghelyo makaapekto sa atong kaugalingon ug
sa uban? ____________________

2. Paghunahuna og higayon nga mibati ka og hingpit nga kalipay
tungod kay nakakita ka sa mga paningkamot sa laing tawo sa

pagsunod sa ebanghelyo. Sa imong scripture study journal o sa laing piraso nga
papel, paghimo og sulat nga nagpasalamat nianang tawhana alang sa iyang
mga paningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo, ug ipasabut kon sa unsang
paagi ang iyang pagkamatinud-anon nakaapekto kanimo. Kon himoon nimo
ang sulat sa laing piraso nga papel, paghimo og mubo nga summary sa sulat
diha sa imong scripture study journal. Ikonsiderar ang paghatag sa sulat ngadto
sa tawo nga imong gisulatan.

Personal nga Kasinatian sa mga Kamatuoran nga Imong Nahibaloan
Human nimo mahibaloan ug masabtan ang mga doktrina ug mga baruganan nga makit-an atol
sa imong pagtuon sa kasulatan, hunahunaa ang imong mga kasinatian niadto nga mga doktrina
ug mga baruganan sa tibuok nimong kinabuhi. Ang pagpakigbahin sa imong mga kasinatian sa
uban modapit sa Espiritu Santo sa pagsaksi ngadto kanila ug kanimo sa kamatuoran ug sa
kaimportante sa unsay imong nakaplagan diha sa mga kasulatan.

Paghunahuna og usa ka higayon sa dihang nakadungog ka nga namulong sa usa ka
miting sa Simbahan o kinatibuk-ang komperensya ang usa ka lider sa Simbahan o
misyonaryo nga wala nimo mailhi. Usahay matintal kita nga dili ra kaayo hatagan
og pagtagad o pagtahud ang ubang mga lider o mga magtutudlo sa Simbahan kon
dili kita pamilyar kanila.
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Basaha ang 3 Juan 1:5–8, nga mangita kon unsay gibuhat ni Gayo nga
nakapahimuot ni Juan. Ang gihisgutan nga mga igsoon ug mga dumuloong diha sa
bersikulo 5 nagpasabut ngadto sa nanagbiyahe nga mga magtutudlo o mga
misyonaryo nga dili pamilyar si Gayo.

Si Juan misulat usab kabahin sa usa ka lokal nga lider sa Simbahan nga ginganlan
og Diotrefes, kinsa wala mahimuot si Juan. Basaha ang 3 Juan 1:9–10, nga mangita
kon nganong wala mahimuot si Juan kaniya.

Si Diotrefes nahimong masinupakon ug mihimo og personal nga apostasiya. Usa
ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa maayong ehemplo ni Gayo ug sa
dili maayong ehemplo ni Diotrefes mao kining mosunod: ang mga miyembro sa
Simbahan kinahanglang modawat ug mosuporta sa tanan nga mga sulugoon
sa Ginoo.

3. Sa imong scripture study journal, pagsulat og pipila ka mga paagi
nga atong “alimahan” (3 Juan 1:8) ang mga sulugoon sa Ginoo.

Pangita og mga oportunidad sa paggamit sa nahisgutan nga kamatuoran pinaagi sa
pagdawat ug pagsuporta sa lokal ug kinatibuk-ang mga lider sa Simbahan.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang 2 Juan–3 Juan ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Judas
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Ang Sulat ni Apostol Judas naghulagway sa mga pwersa sa apostasiya nga naglihok
sa una nga Simbahan. Samtang imong tun-an kini nga sulat, makakat-on ka sa
pag-ila niadtong nagtinguha sa pagpabiya sa mga disipulo ni Jesukristo gikan sa
tinuohan. Mahimo usab nimong bation ang kaimportante sa tinuoray nga
pagpanalipod sa tinuohan ug sa pagpabiling matinud-anon niini.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Ang tigsulat niini nga sulat mipaila sa iyang kaugalingon isip “si Judas, ulipon ni
Jesukristo ug igsoon ni Santiago” (Judas 1:1). Sagad nga nasabtan nga ang tigsulat
mao si Judas kinsa igsoon ni Jesukristo sa inahan (tan-awa sa Mateo 13:55; Marcos
6:3; Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Judas,” scriptures.lds.org).

Si Judas tataw nga usa ka miyembro sa Simbahan nga gitamud diha sa Jerusalem,
ug tingali siya nakabiyahe isip usa ka misyonaryo (tan-awa sa Mga Buhat 1:13–14; 1
Mga Taga-Corinto 9:5). Walay indikasyon kon unsa nga katungdanan sa priesthood
ang gihuptan ni Judas, apan ang sulat mismo nagsugyot nga siya naghupot og
katungdanan nga may awtoridad nga naghimo niyang sarang aron mohimo og
mga sulat nga panambag.

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Wala kita masayud kon diin gisulat ang Sulat ni Judas. Kon kini nga sulat tinuod
gayud nga gisulat ni Judas nga igsoon ni Jesus, kini tingali nasulat tali sa mga tuig
A.D. 40 ug 80.

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Ang sulat ni Judas gitumong ngadto sa matinud-anong mga Kristiyano—“nganha
kanila nga mga tinawag, mga hinigugma diha sa Dios nga Amahan ug mga
binantayan alang kang Jesukristo” (Judas 1:1). Ang gipahayag nga katuyoan ni
Judas mao ang pag-awhag sa iyang mga tigbasa nga “makigbisog … sa
pagpanalipod sa tinuohan” (Judas 1:3) batok sa dili diosnon nga mga magtutudlo
kinsa mipasakop sa Simbahan ug nagpasiugda og imoral nga pamatasan ug sayop
nga mga pagtulun-an nga naglimud sa Ginoo nga si Jesukristo.

Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Bisan og usa kini sa kinamub-an nga mga basahon sa Bag-ong Tugon, ang Sulat ni
Judas naglakip og impormasyon nga dili makita bisan asa sa Biblia. Si Judas misulat
kabahin sa mga “anghel nga wala managpabilin diha sa ilang nahimutangan”
(Judas 1:6; tan-awa usab sa Abraham 3:26), sa komprontasyon tali ni Miguel ug ni
Lucifer kabahin sa lawas ni Moises (Judas 1:9), ug sa usa ka panagna ni Enoch
mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas (Judas 1:14–15; tan-awa usab
sa Moises 7:65–66).
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Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mihisgut og pipila ka talagsaon nga mga aspeto sa sulat ni Judas:

“Sa tibuok Biblia, si Judas lamang ang nagpreserbar alang kanato sa konsepto nga ang kinabuhi
sa wala pa dinhi sa yuta maoy una natong nahimutangan ug ang pipila ka mga anghel napakyas
sa pagpasar sa mga pagsulay niini.

“Ngadto kaniya nga kita modangup alang sa atong gamay nga kahibalo sa panaglalis tali ni
Miguel ug ni Lucifer kabahin sa lawas ni Moises.

“Siya lamang ang nagrekord sa mahimayaong panagna ni Enoch mahitungod sa Ikaduhang
Pag-anhi sa Anak sa Tawo” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:415).

Hait ang mga pulong ni Judas batok niadtong misupak sa Dios ug sa Iyang mga
sulugoon ug batok niadtong nagbuhat og imoral nga pagano nga pagsimba ug
nangangkon nga wala sila magkinahanglan nga mosunod sa mga sugo sa Dios,
lakip ang balaod sa kaputli. Siya mihulagway sa pipila ka mga kinaiya niining
dautan nga mga indibidwal.

Outline
Judas 1. Si Judas nag-awhag sa mga miyembro sa Simbahan nga “makigbisog …
sa pagpanalipod sa tinuohan” (Judas 1:3). Siya nagpasabut nga dunay mga tawo
nga sekretong nakig-uban sa mga Santos ug nagpakatap og sayop nga doktrina ug
nagpasiugda og dautang mga binuhatan. Siya nagpasidaan sa mga paghukom nga
modangat niadtong nagpalayo sa Dios, ug siya nagtambag sa mga miyembro sa
Simbahan sa pagpalig-on sa ilang pagtuo ug nga “bantay[an] ang [ilang mga
kaugalingon] diha sa gugma sa Dios” (Judas 1:21).

JUDAS
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UNIT 30: DAY 4

Judas
Pasiuna
Si Judas nag-awhag sa mga miyembro sa Simbahan nga “makigbisog kamo sa
pagpanalipod sa tinuohan” (Judas 1:3) batok sa mini nga mga magtutudlo. Iyang
gihulagway ang mini nga mga magtutudlo ug mitambag sa mga Santos sa
pagtukod sa ilang mga kinabuhi diha sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Judas 1:1–19
Si Judas miawhag sa mga miyembro sa Simbahan nga makigbisog sa pagpanalipod
sa tinuohan batok sa mini nga mga magtutudlo

1. Sa imong scripture study journal, paglista og pipila ka lain-laing
mga paagi nga makatubag ka sa matag usa sa mosunod nga mga

sitwasyon:

a. Sa usa ka social media site, usa ka higala nagbutang og pamahayag nga
nanaway sa posisyon sa Simbahan kabahin sa kaminyoon sa sama og sekso.

b. Usa ka silingan nakahibalo nga miyembro ka sa Simbahan. Gisultihan ka
niya nga nakabasa siya sa Basahon ni Mormon ug mibati nga kini
makapadasig nga literatura apan dili pulong sa Dios.

c. Atol sa usa ka diskusyon sa klase diha sa eskwelahan, usa ka kaedad
nakiglalis nga ang pagtan-aw og pornograpiya dili makadaut ug dili angay
nga pugngan.

Ang sulat ni Judas ngadto sa matinud-anong mga Kristiyano miabut sa panahon
nga ang mga miyembro sa Simbahan nag-atubang og mapintas nga oposisyon.
Basaha ang Judas 1:3–4, nga mangita kon unsay giawhag ni Judas nga buhaton sa
mga miyembro sa Simbahan tungod sa oposisyon.

Timan-i nga si Judas miawhag sa mga Santos nga “makigbisog … sa pagpanalipod
sa tinuohan” (bersikulo 3). Kini nagpasabut nga sila maisugong manalipod,
motudlo, ug mopamatuod sa ebanghelyo. Ang “mga tawong dili diosnon”
(bersikulo 4) nga dunay dautang mga katuyoan hinay-hinay nga miapil sa
Simbahan. Kini nga mga miyembro sa Simbahan mipasiugda og dautan, imoral
nga mga binuhatan pinaagi sa pagtudlo nga ang doktrina sa grasya nagtugot og
hingpit nga kagawasan sa pagpakasala tungod kay ang Dios maloloy-on nga
mopasaylo. Gisalikway usab nila ang piho nga mga kamatuoran mahitungod sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan sa instruksyon ni Judas mao nga
ang mga disipulo ni Jesukristo kinahanglang makigbisog sa pagpanalipod sa
ebanghelyo ni Jesukristo batok sa sayop nga mga pagtulun-an ug dautan nga
mga binuhatan.

Ang pagpanalipod sa ebanghelyo wala magpasabut nga duna kitay mabingkilon
nga mga pagbati. Kinahanglan nga magmabination ug magmaisugon kita apan dili
mapugsanon samtang manalipod ug mopamatuod kita sa kamatuoran (tan-awa sa
Alma 38:12; 3 Nephi 11:29). Ang epektibong pagpanalipod sa
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ebanghelyo—pagdepensa, pagtudlo, ug pagpamatuod—nagpasabut usab nga
kinahanglan kitang mahibalo kon unsa ang sakto nga mga doktrina ug mga
baruganan sa ebanghelyo.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsaon nato sa pagpanalipod sa ebanghelyo nga dili mabingkilon?

b. Hinumdumi ang mga sitwasyon nga gipresentar diha sa assignment 1. Niini
ug sa susama nga mga sitwasyon, unsa ang pipila ka mga paagi nga
makapanalipod kita sa ebanghelyo batok sa sayop nga mga pagtulun-an ug
dautan nga mga binuhatan?

Si Elder Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipakigbahin og usa ka istorya kabahin sa usa ka batan-ong babaye nga nanalipod
sa ebanghelyo:

“Bag-ohay lang, nakig-istorya ko sa usa ka Laurel gikan sa Estados Unidos.
Mokutlo ko gikan sa iyang email:

“‘Niining milabayng tuig pipila sa akong mga higala sa Facebook misugod na og
pang-post sa ilang opinyon bahin sa kaminyoon. Daghan ang mipabor sa
kaminyoon sa managsama og sekso, ug pipila sa LDS nga mga kabatan-onan
‘mi-like’ sa mga gi-post. Wala ko mokomentaryo.

“‘Nakahukom ko nga akong ipahayag ang akong pagtuo bahin sa tradisyonal nga kaminyoon sa
mahunahunaong paagi.

“‘Gamit ang akong profile picture, gidugang nako ang caption nga “Mituo ako sa kaminyoon tali
sa usa ka lalaki ug usa ka babaye.” Ingon og diha-diha dayon nakadawat ko og mga mensahe.
“Hakog ka.” “Mahukmanon ka.” Ang usa mitandi kanako sa usa ka tigpanag-iya og ulipon. Ug
nadawat nako kini nga post gikan sa suod nga higala nga lig-ong miyembro sa Simbahan:
‘Kinahanglan mouyon-uyon ka sa dagan sa panahon. Ang mga butang nag-usab-usab ug busa
kinahanglang usbon nimo ang kinaraang hunahuna.”

“‘Wala ko makiglalis,’ siya miingon, ‘apan wala nako tangtanga ang akong pamahayag.’

“Siya mitapos: ‘Usahay, sama sa giingon ni Presidente Monson, ‘Kamo kinahanglan nga
mobarug nga mag-inusara.” Unta isip mga kabatan-onan, kita maghiusang mobarug nga
matinuoron sa Dios ug sa mga pagtulun-an sa Iyang buhi nga mga propeta’” (“Espirituhanong
mga Alimpulos,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 19–20).

Paghunahuna og panahon nga ikaw o imong kaila nanalipod sa ebanghelyo ni
Jesukristo. Ikonsiderar kon unsa pay imong mahimo sa pagpanalipod ug pagbarug
alang sa kamatuoran. Pasalig nga mosunod sa bisan unsa nga mga aghat nga
imong madawat.

Diha sa Judas 1:5–7 gikumpara ni Judas ang masinupakong mga miyembro sa
Simbahan ngadto sa mga dili matinud-anon tali sa karaan nga mga Israelite kinsa
gigiyahan pagawas sa yuta sa Ehipto; niadtong misupak batok sa Dios sa “ilang
nahimutangan” (Judas 1:6; tan-awa usab sa Abraham 3:22–26), o sa kinabuhi sa
wala pa dinhi sa yuta; ug sa dautang mga tawo diha ug libut sa Sodoma ug
Gomorra kinsa gilaglag.
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Sumala sa narekord diha sa Judas 1:8–16, si Judas mihulagway sa daghang mga
kinaiya nga makatabang sa mga miyembro sa Simbahan sa pag-ila niadtong
nagpakatap og dautan nga mga pilosopiya ug binuhatan diha sa Simbahan. Sama
pananglit, gihulagway niya sila nga “mga panganod nga walay dalang ulan, nga
ginataral sa hangin” ug “larag nga mga kahoy nga walay mga bunga” (Judas 1:12).
Sa unsang paagi ang mini nga mga magtutudlo sama sa mga panganod nga walay
dalang ulan ug mga kahoy nga walay bunga?

Si Judas tingali naghisgut kabahin sa impormasyon nga makita diha sa apokripa
nga mga basahon nga Assumption of Moses ug Book of Enoch sa iyang sulat. Ang
Assumption of Moses naghulagway ni “Miguel ang manolunda nga punoan …
[n]akiglantugi batok sa yawa … [mahitungod] sa lawas ni Moises” (Judas 1:9). Ang
basahon nagsaysay kon sa unsang paagi si Miguel midaug sa katapusan, ug si
Moises nabalhin sa pagkahimaya sa katapusan sa iyang kinabuhi (tan-awa sa Alma
45:19). Ang Basahon ni Enoch naglakip og usa ka panagna gikan ni Enoch
mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi (tan-awa sa Judas 1:14–15). Ang Ginoo
mipadayag nga husto ang daghang mga butang nga nalakip sa apokripa nga mga
basahon, ug kadtong malamdagan sa Espiritu makabenepisyo sa pagbasa niini.
Hinoon, pipila sa mga basahon naglakip og mga pagdugang nga nakadaut sa
orihinal nga teksto (tan-awa sa D&P 91). (Alang sa dugang nga impormasyon
mahitungod sa Apokripa, tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
scriptures.lds.org, “Apokripa.”)

Basaha ang Judas 1:8, 10, 14–19, nga mangita sa dugang nga mga kinaiya sa mini
nga mga magtutudlo. Mahimo nimong markahan o timan-an ang unsay imong
makit-an. Sa kauban nga tsart, sulati ang mga blanko base sa unsay imong
nakat-unan sa mga bersikulo. Pipila sa mga pamahayag diha sa tsart gihatag aron
sa pagtabang kanimo nga masabtan ang mga sinulat ni Judas. (Timan-i nga “sa
ulahing panahon” [bersikulo 18] nagpasabut sa panahon nga gipuy-an ni Judas
ingon man usab sa katapusang mga adlaw diin kita nagpuyo.)
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Mga Kinaiya sa Mini nga mga Magtutudlo

• Nanaghugawhugaw sa ilang mga lawas diha sa
imoralidad (bersikulo 8)

• Nanagsalikway sa kagamhanan ug
____________________ sa mga halangdon, o mga
lider sa Simbahan (bersikulo 8)

• Nagapasipala sa bisan unsang butang nga dili nila
____________________ (bersikulo 10)

• Naglaglag sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa
pagpakabuhi sumala sa ilang gihuptan nga
kalibutanong kahibalo (bersikulo 10)

• Naglihok sa dili diosnon nga mga paagi (bersikulo 15)

• Namulong og mapait nga mga butang batok
____________________ (bersikulo 15)

• Nagbagulbol ug nagmulo (bersikulo 16)

• Nagsunod ug nanaggawi uyon sa
ilang ____________________
(bersikulo 16)

• Nanghambug (bersikulo 16)

• Nagpahayag og pagdayeg sa uban
alang sa personal nga bintaha
(bersikulo 16)

• ____________________ sa
Simbahan sa Ginoo ug sa mga
sumbanan niini (bersikulo 18)

• Mopalayo sa ilang kaugalingon
gikan sa mga tumutuo (bersikulo
19)

• Naghunahuna ug naglihok sa
mahilayon [kalibutanon] nga mga
paagi (bersikulo 19)

• Wala magabaton sa
____________________
(bersikulo 19)

Nganong importante man nga mailhan ang mga kinaiya sa mini nga mga
magtutudlo?

Dili tanan nga adunay usa o sobra pa niini nga mga kinaiya sa usa ka mini nga
magtutudlo. Wala usab magpasabut nga ang matag usa nga nagtudlo og butang
nga dili husto usa na ka mini nga magtutudlo. Tingali inosente silang nasayop sa
ilang pagsabut sa usa ka hilisgutan. Hinoon, ang pagkaila niini nga mga kinaiya
makatabang nato nga makaila sa mini nga mga magtutudlo kansang tuyo mao ang
pagpahuyang sa pagtuo ug pagkamasulundon sa uban pinaagi sa paglimbong
kanila ug pagpasiugda og kadautan.

Sa Judas 1:17, timan-i nga si Judas mipahinumdom sa mga Santos nga ang mga
Apostoles sa Ginoo mipasidaan sa mga miyembro sa Simbahan kabahin sa mini
nga mga magtutudlo. Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga ang mga
apostoles ug mga propeta nagpasidaan kanato ug nagtabang kanato nga
makaila niadtong nagtinguha sa pagpahuyang sa atong hugot nga pagtuo ug
pagkamasulundon.

Ang mga propeta ug mga apostoles karon padayon nga nagpasidaan kanato
mahitungod sa mini nga mga magtutudlo.

Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
miingon: “Isip mga Apostoles ni Ginoong Jesukristo, among katungdanan nga
mahimong magbalantay diha sa tore, magpasidaan sa mga miyembro sa
Simbahan nga magbantay sa mini nga mga propeta ug mini nga mga magtutudlo
kinsa naghulat aron sa paglaang ug pagguba sa hugot nga pagtuo ug
pagpamatuod. Karon kami mopahimangno kaninyo nga adunay mitumaw nga

mini nga mga propeta ug mini nga mga magtutudlo; ug kon kita dili magbantay, bisan kadtong
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lakip sa matinud-anong mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukirsto sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw ang mabiktima sa ilang pagpanglingla” (“Beware of False Prophets and False
Teachers,” Ensign, Nob. 1999, 62).

Unsa ang pipila ka mini nga mga magtutudlo o sayop nga pagtulun-an nga
gipasidaan sa modernong mga propeta ug mga apostoles?

Naghunahuna sa unsay imong nakat-unan gikan sa sulat ni Judas, nganong
importante man nga tun-an ang mga pulong sa mga apostoles ug mga propeta?
____________________

Judas 1:20–25
Si Judas nagtambag sa mga Santos sa pagtukod sa ilang kinabuhi diha sa
ebanghelyo ni Jesukristo ug sa pagtabang sa pagluwas sa uban
Basaha ang Judas 1:20–21, nga mangita kon unsay gitambag ni Judas nga buhaton
sa mga Santos aron magpabilin nga matinud-anon sa tinuohan. Ang mga pulong
nga “pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo” sa bersikulo 20 nagpasabut sa
pag-ampo uban sa tabang sa inspirasyon gikan sa Espiritu Santo.

Gamita ang mga kamatuoran nga imong nakat-unan niini nga mga bersikulo aron
sa pagkompleto sa mosunod nga kamatuoran: Makapabilin kita nga
matinud-anon sa tinuohan pinaagi sa ____________________.

3. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Nganong ang pagpabiling matinud-anon sa tinuohan takus sa bisan unsa
nga pagpaningkamot?

b. Sa unsang paagi ang pagsunod sa tambag ni Judas nakatabang kanimo o sa
uban nga imong kaila nga magpabilin nga matinud-anon sa tinuohan?

4. Sa laing piraso nga papel, pagsulat og usa ka paagi nga mahimo ka
nga molambo sa pagsunod sa tambag ni Judas, ug ibutang ang

papel diin permi nimo kining makita isip pahinumdom sa paggamit sa unsay
imong gisulat. Kon imo na kining mabuhat, isulat ang Nakompleto diha sa
imong scripture study journal.

Sumala sa narekord diha sa Judas 1:22–25, si Judas mitambag sa matinud-anong
mga miyembro sa Simbahan sa pagtabang sa uban kinsa espirituhanong
nanlimbasug, posible tungod sa impluwensya sa mini nga mga magtutudlo. Siya
usab mihatag og pagdayeg ngadto sa Dios.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Judas ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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Pasiuna sa Pinadayag
Ngano nga Kinahanglang Tun-an Kini nga Basahon?
Isip “ang Pinadayag ni Jesukristo” (Pinadayag 1:1), kini nga basahon usahay
gitawag og Apokalipsis, nga sa Gresyanhon nagpasabut og usa ka pagpadayag,
pagbukas, o pagbutyag nianang nakatago (tan-awa sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Apokalipsis,” scriptures.lds.org). Kini nga basahon usa ka pagbutyag sa
Ginoo nga si Jesukristo ug usa ka pagpadayag sa Iyang awtoridad, gahum, ug
labing importanteng tahas diha sa plano sa Amahan sa kaluwasan. Ang basahon
nagpadayag usab og daghang importante nga mga impormasyon mahitungod sa
mga hitabo padulong ngadto sa Ikaduhang Pag-anhi ug sa Milenyum.

Ang pagtuon sa basahon sa Pinadayag makatabang kanimo nga makaangkon og
mas lawom nga pagsabut sa nabanhaw ug nahimaya nga Anak sa Dios ug sa Iyang
pagpakigsabut sa mga anak sa Dios sa daghang katuigan sa kasaysayan sa yuta,
ilabi na sa katapusang mga adlaw. Kini nga basahon naghatag og mensahe sa
paglaum ngadto sa mga matarung ug makaawhag kanimo nga magpabiling
matinud-anon sa imong pagpamatuod sa Manluluwas taliwala sa pagpanggukod
ug mga pagsulay.

Kinsa ang Nagsulat Niini nga Basahon?
Si Apostol Juan, ang hinigugma nga disipulo ni Jesukristo, mao ang nagsulat niini
nga basahon. Ang Basahon ni Mormon nagpamatuod nga si Juan giorden nang
daan nga maoy mosulat sa mga butang nga narekord diha sa basahon sa Pinadayag
(tan-awa sa 1 Nephi 14:18–27; Ether 4:16).

Kanus-a ug Diin Kini Gisulat?
Ang basahon sa Pinadayag gisulat sa panahon nga ang mga Kristiyano
nag-atubang og sayop nga mga pagtulun-an, kakulang sa pagpakabana, ug
grabeng pagpanggukod (tan-awa sa Pinadayag 1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16; 6:9). Kini
nga pagpanggukod malagmit naggikan sa mga opisyales nga Romano sa
katapusang duha ka dekada sa unang siglo A.D. Si Juan misulat gikan sa isla sa
Patmos diha sa Dagat sa Aegean, mga 60 ka milya (100 ka kilometro) sa
habagatang-kasadpan sa Efeso (tan-awa sa Pinadayag 1:9).

Para kang Kinsa Kini Gisulat ug Ngano?
Si Apostol Juan misulat og usa ka mensahe sa paglaum ug pagdasig ngadto sa mga
Santos sa iyang panahon (tan-awa sa Pinadayag 1:4, 11) ug niadtong anaa sa
ulahing mga adlaw. Ang unang tulo ka mga kapitulo sa Pinadayag piho nga
gipatunong ngadto sa pito ka mga branch sa Simbahan sa Asia Minor (tan-awa sa
Pinadayag 1:4, 11; 2–3). Tungod sa grabe nga pagpanggukod, ang mga Santos
dunay dakong panginahanglan sa makadasig nga mensahe nga makita diha sa
Pinadayag. Agig dugang, ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Nephi
mipamatuod nga ang “Dios mi-orden sa apostol” nga si Juan sa pagsulat
mahitungod sa katapusan sa kalibutan (1 Nephi 14:25) ug nga ang iyang mga
pulong motungha ngadto sa mga Hentil ug sa salin sa Israel sa ulahing mga adlaw
(tan-awa sa 1 Nephi 13:20–24, 38; 14:19–27).
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Unsa Ang Pipila ka mga Butang nga Nakalahi Niini nga
Basahon?
Si Propeta Joseph Smith mitudlo: “Ang basahon sa Pinadayag mao ang usa sa
pinakasayon nga mga basahon nga gipasulat sa Dios” (sa History of the Church,
5:342). Bisan og kini daghan kaayong mga paglarawan ug mga simbolo nga dili
kanunayng sayon masabtan sa mga tigbasa sa modernong panahon, ang mga tema
niini nga basahon yano ug makadasig.

Si Apostol Juan mihulagway sa mga kahimtang sa Simbahan sa iyang panahon
(tan-awa sa Pinadayag 2–3) ug misulat mahitungod sa nangagi ug sa umaabut nga
mga panghitabo (tan-awa sa Pinadayag 4–22). Ang basahon sa Pinadayag naglakip
sa usa sa pipila ka mga tudling sa kasulatan nga naghulagway sa premortal nga
Gubat sa Langit (tan-awa sa Pinadayag 12:7–11) ug nagpakita og usa ka dinasig
nga summary sa kasaysayan sa kalibutan, partikular nga nagpunting sa ulahing
mga adlaw ug sa Milenyum. Ang mahinungdanong mga tema niini naglakip sa
tahas ni Jesukristo sa pagpatuman sa plano sa Dios, ang impluwensya sa Dios sa
kasaysayan sa yuta, ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo ug ang paglaglag sa
dautan, ug ang saad nga ang yuta sa katapusan mahimong celestial. Ang basahon
nagpasabut usab nga adunay “permanente nga kadaugan sa maayo batok sa
dautan … [ug] sa gingharian sa Dios batok sa mga gingharian sa mga tawo ug ni
Satanas” (Bible Dictionary, “Revelation of John”).

Outline
Pinadayag 1–3. Si Juan nakakita og usa ka panan-awon ni Jesukristo. Siya misulat
og indibidwal nga mga mensahe ngadto sa pito ka mga simbahan sa Asia; kini nga
mga mensahe naglakip sa pagdayeg, mga pahimangno, ug mga saad ngadto sa
matinud-anong mga Santos sa matag branch.

Pinadayag 4–11. Si Juan nakakita og usa ka panan-awon sa Dios nga naglingkod
sa trono diha sa celestial nga gingharian, sa Kordero sa Dios, ug usa ka basahon
nga gisilyohan sa pito ka mga timri [silyo]. Siya nakakita og mga panan-awon
kabahin sa pag-abli sa matag usa sa pito ka mga timri. Kadtong adunay timri sa
Dios diha sa ilang mga agtang makadawat sa proteksyon sa Dios sa katapusang
mga adlaw. Si Juan nakakita og mga gubat, mga hampak [kasakitan], ug daghan
pang mga panghitabo sa ulahing mga adlaw nga mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi
sa Ginoo.

Pinadayag 12–16. Si Juan nakakita og usa ka panan-awon sa premortal nga Gubat
sa Langit ug sa pagpadayon niini sa yuta. Siya nagtudlo nga ang dautan nga mga
pwersa nagtinguha sa paglaglag sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Sa katapusang
mga adlaw ang ebanghelyo ipahiuli ngadto sa yuta diha sa kahingpitan niini
pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel. Mga pagpangandam pagahimoon alang
sa gubat sa Armagedon.

Pinadayag 17–22. Ang espiritwal nga Babelonia mokatap sa tibuok yuta. Human
mapundok ang matarung nga mga Santos, ang Babelonia mapukan ug hilakan sa
iyang mga tigsuporta. Ang mga matarung pagadapiton sa panihapon sa kasal sa
Kordero sa Dios. Si Satanas gapuson, ang Milenyum magsugod, ug si Kristo
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personal nga maghari dinhi sa yuta. Ang mga patay pagahukman. Ang yuta
makadawat sa iyang celestial nga himaya.
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UNIT 31: DAY 1

Pinadayag 1–3
Pasiuna
Samtang didto sa isla sa Patmos, si Apostol Juan misulat og usa ka sulat sa
pagdasig ngadto sa pito ka mga kongregasyon sa Simbahan. Iyang gihulagway
dinhi ang mga pagpadayag nga iyang nadawat. Si Juan mipamatuod bahin sa unsay
gihatud kaniya gikan sa usa ka anghel ug gikan ni Jesukristo. Gipahibalo usab niya
ang mga pulong sa Ginoo sa pagdayeg, pagkorihir, ug pagpasidaan sa mga Santos.

Pinadayag 1:1–11
Si Juan nagpamatuod sa iyang panan-awon
Butangi og tsek diha sa matag usa sa mosunod nga mga panghitabo nga gusto
nimong dugang pa nga masayran:

____ Kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta

____ Ang katapusang mga adlaw

____ Ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo

____ Ang Milenyum

____ Ang Katapusang Paghukom

Ang basahon sa Pinadayag “mao usab ang nailhan nga Apokalipsis, usa ka
Gresyanhon nga pulong nga nagpasabut nga gipadayag o gibutyag” (Giya ngadto
sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org, “Pinadayag ni Juan”). Niini nga basahon si
Apostol Juan mirekord og mga kamatuoran nga gipadayag ngadto kaniya kabahin
sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, ni Jesukristo ug sa Iyang tahas sa plano sa
Langitnong Amahan sa kaluwasan, ang mga panghitabo nga nagpadulong ngadto
sa Ikaduhang Pag-anhi, ang Milenyum, ug ang Katapusang Paghukom.

Pangita og mga kamatuoran mahitungod niini nga mga hilisgutan samtang
magtuon ka sa basahon sa Pinadayag.

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, Pinadayag 1:1–3 (sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, scriptures.lds.org), nga mangita kon unsay gitudlo ni Juan mahitungod
sa pinadayag nga iyang nadawat. Mahimo nimong markahan o timan-an kon
unsay gusto ni Juan nga buhaton sa mga Santos.

Si Apostol Juan mihisgut niadtong mobasa sa iyang mga pulong ug niadtong
maminaw sa iyang mga pulong. Sa kapanahunan ni Juan daghang mga Santos ang
dili makahibalong mobasa, mao nga nasayud sila sa unsay iyang gisulat diha sa
basahon sa Pinadayag pinaagi sa pagpaminaw sa uban nga mobasa niini og kusog.

Base sa mga pagtulun-an ni Juan diha sa Pinadayag 1:3, atong makat-unan ang
mosunod nga baruganan: Samtang kita magbasa, magtinguha sa pagsabut, ug
mosunod sa mga pulong sa Ginoo, kita mapanalanginan. Usa ka panalangin
nga gitudlo ni Juan nga atong madawat mao ang pagkahimong andam alang sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.
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Ang Hubad ni Joseph Smith nagklaro nga gitumong ni Juan ang iyang sulat
“ngadto sa pito ka mga sulugoon kinsa anaa na sa pito ka mga simbahan diha sa
Asia” (Hubad ni Joseph Smith, Pinadayag 1:4 [sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
scriptures.lds.org]). Kini makatabang nato nga makasabut nga “ang pito ka mga
simbahan diha sa Asia” nagpasabut sa pito ka mga kongregasyon sa Simbahan,
sama sa mga ward ug branch karon, nga nahimutang diha sa kasadpan nga dapit
sa moderno nga Turkey karon.

Basaha ang Pinadayag 1:5–8, nga mangita kon unsay gusto ni Juan nga mahibaloan
sa pito ka mga kongregasyon mahitungod ni Jesukristo.

Timan-i nga si Juan mipasabut nga kita mahimong “[ma]tangtang … gikan sa
atong mga sala” ug mamahimong limpyo pinaagi sa dugo, o Pag-ula, ni Jesukristo
ug mahimong “usa ka gingharian [mga hari], mga sacerdote [mga pari] ngadto sa
Dios” (Pinadayag 1:5–6).

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana sa imong scripture study
journal: Unsa nga mga pulong mahitungod sa Manluluwas diha sa

Pinadayag 1:5–8 ang makahuluganon kaayo kanimo? Ngano man?

Basaha ang Pinadayag 1:9–11, nga mangita kon asa si Juan sa dihang iyang
nadawat kini nga pagpadayag ug asa nahimutang ang pito ka mga simbahan.
Timan-i kon asa ang pipila niini nga mga dakbayan diha sa kauban nga mapa.

Si Juan nakadawat niini nga pagpadayag atol sa usa ka lisud nga panahon alang sa
mga miyembro sa Simbahan. Dihay grabe nga pagpanglutos ngadto sa mga Santos,
lakip sa pagpatay sa pipila kanila, ingon man usab sa apostasiya ug
pagkabahinbahin tali sa mga miyembro sa Simbahan. Dugang pa, ang tanang mga
Apostoles gawas ni Juan gipangpatay. Ang basahon sa Pinadayag tingali gisulat atol
sa paghari sa Romano nga emperor nga si Domitian (A.D. 81–96), kinsa
gipasiugdahan og balik ang pagsimba sa emperor sa tibuok Kagamhanan sa Roma
ug gipalayas o gipapatay kadtong dili mosimba sa mga dios-dios nga giaprubahan
sa gobyerno sa Roma. Daghang mga tawo nagtuo nga si Juan gipalayas ngadto sa
isla sa Patmos tungod niana nga rason.
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Si Juan nakadawat og panan-awon sa dihang
anaa siya sa isla sa Patmos.

Atong nakat-unan gikan sa Basahon ni
Mormon nga si Nephi adunay
panan-awon nga sama sa panan-awon
ni Juan. Si Nephi nakakita sa mga
panghitabo sa katapusang mga adlaw
(lakip ang Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo, ang Milenyum, ug ang
pagkakompleto sa buhat sa Dios dinhi
sa yuta), apan siya gisugo sa dili
pagsulat niini tungod kay si Juan
giorden nang daan sa pagbuhat sa
ingon (tan-awa sa 1 Nephi 14:24–29).
Ikonsiderar ang importansya nga
gihatag sa Ginoo sa rekord ni Juan.
Samtang mopadayon ka sa pagtuon sa
mga pulong ni Juan diha sa Pinadayag,
pangita og mga kamatuoran kabahin sa
katapusang mga adlaw, sa Ikaduhang
Pag-anhi, sa Milenyum, ug sa
pagkakompleto sa buhat sa Dios dinhi
sa yuta.

Pinadayag 1:12–20
Si Juan nakakita ni Jesukristo diha sa usa ka panan-awon
Paghunahuna og tulo ka mga kompaniya nga pamilyar ka. Aduna bay gigamit nga
logo ang bisan asa ani nga mga kompaniya aron sa pagpaila sa kaugalingon niini?

Ngano kaha nga mogamit og mga logo ang mga kompaniya?
____________________

Diha sa basahon sa Pinadayag si Apostol Juan migamit og mga simbolo ug mga
imahe sa pagtudlo sa importanting mga mensahe kabahin sa ebanghelyo. Ang mga
simbolo mahimong gamhanan nga himan sa pagtudlo tungod kay kini makatudlo
og mga baruganan sa mga tawo sa lain-laing mga henerasyon ug mga kultura ug sa
daghang mga kahimtang. Makatudlo usab kini sa pipila ka nagkalain-laing mga
mensahe.

Basaha ang Pinadayag 1:12–18, nga mangita sa mga simbolo nga nakita ni Juan ug
gigamit sa paghulagway sa iyang pagpadayag. Mahimo nimong markahan o
timan-an ang unsay imong makit-an.

2. Diha sa kauban nga tsart, basaha ang mga tudling diha sa tuo nga
kolum sa mosunod nga tsart sa pagkonsiderar sa posible nga mga

kahulugan sa mga simbolo nga gisulat ni Juan diha sa Pinadayag 1:12–18. Sa
imong scripture study journal, irekord ang posibleng kahulugan sa matag
simbolo.
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Simbolo Posibleng kahulugan

a. Pito ka mga kandiliro nga
bulawan (Pinadayag 1:12)

a. Tan-awa sa Pinadayag 1:20; 3 Nephi 18:24

b. Ang tuo nga kamot sa
Manluluwas (Pinadayag
1:16–17)

b. Tan-awa sa Marcos 14:62; 16:19

c. Pito ka mga bitoon
(Pinadayag 1:16)

c. Tan-awa sa Pinadayag 1:20; ang Joseph Smith Translation sa
Pinadayag 1:20 miilis sa pulong nga mga anghel ngadto sa
mga sulugoon.

d. Usa ka hait nga espada nga
duhay sulab (Pinadayag
1:16)

d. Tan-awa sa Mga Hebreohanon 4:12

e. Mga yawe sa kamatayon
ug sa hades [impyerno]
(Pinadayag 1:18)

e. Tan-awa sa 2 Nephi 9:10–13

Base sa mensahe nga gipadayag sa
Ginoo ngadto sa Iyang mga Santos
pinaagi ni Juan, usa ka kamatuoran nga
atong makat-unan mao nga si
Jesukristo nagbantay ug
nagpakabana sa Iyang
matinud-anong mga sumusunod.

3. Tubaga ang mosunod
nga mga pangutana

diha sa imong scripture study
journal:

a. Ngano kaha nga importante
man alang sa mga miyembro sa
Simbahan sa kapanahunan ni
Juan nga masayud nga si
Jesukristo padayon nga
nagbantay ug
nagpakabana kanila?

b. Nganong importante man alang kanato nga mohinumdom niining sama
nga kamatuoran?

Paghunahuna og higayon diin imong gibati nga ang Dios nagbantay ug
nagpakabana kanimo. Ikonsiderar kon sa unsang paagi kana nga kasinatian
nakapanalangin kanimo.

Timan-i sa Pinadayag 1:17–18 nga ang Manluluwas misulti kang Juan nga Siya
naghupot sa mga yawe sa impyerno ug kamatayon. Gikan niini nga mga bersikulo
atong makat-unan nga si Jesukristo usa ka nahimaya nga nabanhaw nga
binuhat nga adunay gahum batok sa kamatayon ug impyerno.
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Ikonsiderar kon unsa ang gitudlo niini nga doktrina kabahin sa umaabut nga
resulta sa gubat tali sa maayo ug dautan nga anaa sa tibuok yuta.

Pamalandungi kon sa unsang paagi ang mosunod nga pamahayag dunay kalabutan
sa gahum ni Jesukristo batok sa kamatayon ug impyerno: “Ang mensahe sa
Pinadayag susama ra sa tanang kasulatan; adunay kadaugan sa katapusan dinhi sa
yuta sa Dios batok sa yawa; usa ka permanente nga kadaugan sa maayo batok sa
dautan, sa mga Santos batok sa ilang mga tiglutos, sa gingharian sa Dios batok sa
mga gingharian sa tawo ug ni Satanas” (Bible Dictionary, “Revelation of John”).

Tungod kay kita nasayud nga ang maayo sa katapusan magmadaugon batok sa
dautan, depende na kanato kon asa nga habig kita modapig—ni Satanas o sa Dios.

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon: “Matag adlaw ang mga pwersa sa
dautan ug ang mga pwersa sa maayo makaangkon og bag-o nga mga
sumusunod. Matag adlaw personal kita nga mohimo og daghan nga mga
desisyon nga nagpakita kon hain ang atong gisuportahan. Ang katapusang
resulta sigurado—ang mga pwersa sa pagkamatarung sa katapusan
magmadaugon. Atong ipakita karon kon asa nga habig kita sa personal nga

paagi, karon ug sa umaabut, modapig niini nga away—ug unsa ka lig-on ang atong pagdapig.
Magmatinuoron ba kita sa atong gi-orden nang daan nga misyon sa ulahing mga adlaw?” (“In
His Steps” [Brigham Young University fireside, Mar. 4, 1979], 1, speeches.byu.edu).

Ikonsiderar ang unsay imong mabuhat aron mas hingpit nga mopili diha sa habig
sa Dios. Lihoka ang bisan unsa nga mga impresyon nga posible nimong madawat.

Pinadayag 2–3
Si Juan nagsulat sa mga pulong ni Jesukristo ngadto sa mga lider sa pito ka mga
simbahan
Ang Pinadayag 2:1–3:13 naglakip sa mensahe sa Ginoo ngadto sa piho nga mga
simbahan sa Asia Minor. Basaha kini nga mga bersikulo, nga mangita sa tambag ug
mga saad nga gihatag sa Ginoo ngadto niini nga mga miyembro sa Simbahan.

Asa niadto nga mga saad ang ganahan nimong madawat?

Basaha ang Pinadayag 3:14–17, nga mangita sa usa ka kahimtang nga
kinahanglang mabuntog sa mga miyembro sa Simbahan sa Laodicea aron
makadawat og kahimayaan. Sa bersikulo 14, “ang Amen” nagpasabut ni Jesukristo.

4. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsa kaha ang ipasabut nga kining mga miyembro sa Simbahan “dili
mabugnaw ug dili usab mainit” (Pinadayag 3:15) apan dagaang lamang nga
mga disipulo ni Jesukristo?

b. Sa imong opinyon, unsa ang pipila ka mga butang nga mahimong buhaton
ug dili buhaton sa dagaang nga mga disipulo ni Jesukristo?

Hunahunaa unsay imong nahimo sa pagsunod ni Jesukristo sulod sa milabay nga
pipila ka adlaw ug kon ikaw init, bugnaw, o dagaang ba nga disipulo ni Jesukristo.
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Basaha ang Pinadayag 3:19, nga mangita kon nganong miingon ang Ginoo nga
Iyang gikorihian ang mga Santos sa Laodicea. Mahimo nimong markahan o
timan-an ang unsay imong makit-an.

Basaha ang unang hugpong sa mga pulong sa Pinadayag 3:20, nga mangita kon
unsay gisulti sa Manluluwas nga Iyang gibuhat.

Unsay pipila sa lain-laing mga paagi
nga mahimong buhaton sa mga tawo
kon ilang maamguhan nga ang
Manluluwas nanuktok sa pultahan sa
ilang mga panimalay?
____________________

Hunahunaa ang posible nimong mga
pagbati kon makadungog ka og tuktok
sa pultahan sa imong panimalay ug
makaamgo nga ang Manluluwas kini.
Imo ba nga ablihan ang pultahan?

Basaha og tiwas ang Pinadayag 3:20,
nga mangita sa panalangin nga
gitanyag sa Ginoo ngadto sa mga
Santos sa Laodicea ug unsay angay
nilang buhaton aron makabaton niini.

Base sa mensahe sa Ginoo ngadto sa
mga Santos sa Laodicea, atong
makat-unan ang mosunod nga
baruganan: Kon atong ablihan ang
pultahan ngadto sa Manluluwas, Siya mosulod ngadto kanato ug mokaon
uban kanato.

Sa karaang kultura sa Duol nga Silangan [Near East], ang pakigdungan og kaon
uban sa usa ka tawo usa ka timailhan sa pagpakigdait. Kini nagpakita nga ang usa
ka higut sa panaghigalaay ug kalinaw anaa o gitanyag.

Unsa kaha ang girepresentahan sa pultahan nga gihisgutan diha sa Pinadayag
3:20?

Hunahunaa kon unsa kaha ang girepresentahan sa pultahan samtang imong
basahon ang mosunod nga istorya ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Usa ka adlaw [usa ka artist nga ginganlan og Holman Hunt] nagpakita sa iyang
hulagway nga ‘Si Kristo Nanuktok sa Pultahan’ ngadto sa usa ka higala sa diha
nga ang higala kalit nga misulti: ‘Dunay usa ka sayop kining imong hulagway.’

“‘Unsa man ni?’ nangutana ang artist.

“‘Ang pultahan nga gituktok ni Jesus walay gunitanan,’ mitubag ang
iyang higala.

“‘Aw,’ mitubag si Mr. Hunt, ‘dili kana sayop. Abi nimo, kini mao ang pultahan ngadto sa
kasingkasing sa tawo. Kini maabli lamang gikan sa sulod.’
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“Ug tinuod kana. Si Jesus mahimong nagbarug ug nanuktok, apan ang matag usa kanato ang
maghukom kon mangabli ba” (The Miracle of Forgiveness [1969], 212).

Ikonsiderar unsay imong mabuhat aron sa pag-abli sa imong kasingkasing ngadto
sa Manluluwas.

Basaha ang Pinadayag 3:21–22, nga mangita sa saad ug tambag sa Manluluwas
ngadto sa Iyang mga Santos.

Sumala sa bersikulo 22, unsa ang tambag nga gihatag sa Ginoo?

Paningkamot nga “magpatalinghug sa sulti sa espiritu” (Pinadayag 3:22) pinaagi sa
pagpamalandong sa unsay imong nakat-unan niini nga leksyon. Buhata ang bisan
unsa nga mga impresyon nga mahimo nimong madawat.

5. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Pinadayag 1–3 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 31: DAY 2

Pinadayag 4–5
Pasiuna
Sa usa ka panan-awon, si Apostol Juan nakakita og nahimaya nga mga binuhat nga
nagsimba sa Langitnong Amahan samtang naglingkod Siya sa Iyang trono.
Nakakita usab siya og usa ka basahon nga minarkahan [gisilyohan] og pito ka mga
timri [silyo] ug sa Kordero, o si Jesukristo, kinsa takus nga moabli sa basahon.

Tinguhaa ang Pagsabut sa mga Simbolo diha sa mga Kasulatan
Ang Ginoo ug ang Iyang mga propeta kanunay naggamit og mga simbolo sa pagtudlo sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo. Ang mga kasulatan puno sa mga simbolo, mga sambingay, ug mga
imahe nga nagdala og importanteng kahulugan. Samtang magtuon ka sa mga kasulatan,
pangita og mga simbolo. Kon makakita ka niini, hunong sa makadiyot aron maghunahuna kon
unsa ang ilang girepresentahan. Ang mga simbolo kanunay naghatag og daghan nga mga
kahulugan.

Pinadayag 4
Si Juan nakakita og nahimaya nga mga binuhat nga nagsimba sa
Langitnong Amahan
Hunahunaa nga anaa ka sa celestial nga gingharian. Unsay imong hunahuna sa
celestial nga gingharian? Sama sa unsa kaha kini?

Sumala sa narekord diha sa Pinadayag 4–5, si Apostol Juan nakakita og usa ka
panan-awon sa usa ka bahin sa celestial nga gingharian.

1. Basaha ang Pinadayag 4:1–8. Sa imong scripture study journal,
pagdrowing og usa ka simpleng diagram sa unsay nakita ni Juan.

Timan-i nga ang “nahisulod … sa espiritu” (bersikulo 2) nagpasabut nga
maanaa sa kahimtang sa pagpadayag o makakita og panan-awon pinaagi sa
Espiritu.

Sa Pinadayag 4:3 si Juan misulat nga ang pagtan-aw diha sa Langitnong Amahan
“morag mutya nga haspe ug cornalina.” Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut:

“Sa paningkamot nga makarekord og alang sa mortal nga panabut sa
kahalangdon, himaya ug katahum sa Makagagahum sa mga Makagagahum,
gikumpara ni Juan ang iyang panagway ngadto sa mga mutya ug bililhong mga
bato. Ang haspe nga gihisgutan gituohan sa mga komentarista nga
diyamante. …

“… Unsaon sa mga propeta nga makakaplag og mga pulong nga igong
mapadayag ngadto sa ilang kaubang mga mortal ang kaanindot ug talagsaon nga katahum
nianang mahangturong kalibutan sa celestial nga gahum ug himaya? Sila namulong kabahin sa
mga balangaw ug mga mutya, sa nagtuyok nga mga siga sa mga kalayo, sa nagbaga nga mga
kalayo nga ang kilat mikidlap gikan niini; sila naghisgot sa mga dalugdog ug mga tingog, sa
dahunog sa daghang katubigan, ug sa harianong pagpakita sa gahum ug katahum—ang tanan
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sa pagpaningkamot nga marekord sa mortal nga mga pulong kanang makita ug mahibaloan
lamang pinaagi sa gahum sa Espiritu. (Ezeq. 1 ug 10; Isa. 6.) Apan pasalamatan nato ang Ginoo
nga sila mihimo niana nga mga paningkamot aron kadtong wala makakita ug makadungog
makaangkon og gamay nga kahibalo niadto nga mga butang nga nakatago sa luyo sa mga
bintana sa langit” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:464–66).

Ang modernong pagpadayag nagtabang kanato nga mas makasabut mahitungod
sa unsay nakita ni Juan. Sama pananglit, ang Ginoo mihatag sa pinadayag nga
narekord sa Doktrina ug mga Pakigsaad 77 human si Propeta Joseph Smith
mihangyo Kaniya sa paghubad sa pipila ka mga simbolo ug mga hitabo nga
narekord diha sa Pinadayag 1–11.

2. Kopyaha ang kauban nga tsart diha sa imong scripture study
journal. Basaha ang matag cross-reference ug isulat diha sa tsart

ang dugang impormasyon nga imong makita kabahin sa nakita ni Juan. (Kon
mahuman na ka, i-check ang imong mga tubag ngadto sa mga tubag nga
gihatag diha sa katapusan sa leksyon.)

Pinadayag 4

Unsa ang Nakita ni Juan Mga Cross-Reference Dugang nga
Impormasyon

Trono (Pinadayag 4:2–3) D&P 137:1–4

Baynte kuwatro ka mga
anciano nga may mga
purong-purong (Pinadayag 4:4)

D&P 77:5

Pito ka Espiritu sa Dios
(Pinadayag 4:5)

Ang Joseph Smith Translation niini nga
bersikulo nag-usab sa “pito ka Espiritu”
ngadto sa “pito ka sulugoon.”

Dagat nga bildo (Pinadayag
4:6)

D&P 77:1; 130:6–9

Upat ka mga buhing binuhat
(Pinadayag 4:6–7)

D&P 77:2–3

Mga mata ug mga pako sa
mga buhing binuhat
(Pinadayag 4:8)

D&P 77:4

Basaha ang Pinadayag 4:8–11, nga mangita kon unsay gisulti ug gibuhat niadtong
nanag-alirong sa Langitnong Amahan.

Unsa kaha ang girepresentahan sa mga anciano nga nang-itsa sa ilang mga
purong-purong sa atubangan sa trono sa Langitnong Amahan?

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
samtang moila kita sa kahalangdon sa Langitnong Amahan, magtinguha kita
sa pagsimba ug pagdayeg Kaniya.
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Paghunahuna kon unsay makatabang kanato sa pag-ila sa kahalangdon sa
Langitnong Amahan.

Karong gabhiona, sa dili pa ka mag-ampo, ikonsiderar ang mahinungdanong plano
sa kalipay ug sa unsang paagi nga ang Langitnong Amahan mipanalangin kanimo.
Sa imong pag-ampo, hinumdumi ang pagpasalamat Kaniya sa piho sa tanan nga
Iyang gipanalangin kanimo.

Pinadayag 5
Si Juan nakakita og usa ka basahon nga gisilyohan sa pito ka mga silyo ug sa
Kordero, kinsa takus nga moabli niini
Basaha ang Pinadayag 5:1–4, nga mangita kon unsa ang nakita ni Juan sa kamot sa
Langitnong Amahan.

Timan-i nga ang basahon, o scroll
[linukot nga papel], nga nakita ni Juan
gisilyohan sa pito ka mga silyo. Sa
karaang panahon, ang importanting
mga dokumento silyohan og mga silyo
nga lapok o wax. Ang tag-iya lamang sa
dokumento ug kadtong gitugutan sa
tag-iya ang makabuak sa mga silyo ug makabasa sa teksto.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 77:6–7, nga mangita sa kahulugan sa
basahon ug sa mga silyo.

Ang 7,000 ka tuig nga panahon sa “temporal nga kinabuhi” sa yuta (D&P 77:6)
nagpasabut sa panahon sukad sa Pagkapukan ni Adan ug Eva. Wala kini
magpasabut sa aktwal nga edad sa yuta, lakip ang mga panahon sa paglalang. Ang
matag silyo nagrepresentar og 1,000 ka tuig nga panahon.

Sumala sa Pinadayag 5:2, unsa nga mga kwalipikasyon ang gikinahanglan sa usa
ka tawo aron sa pag-abli sa basahon?

Timan-i nga si Juan mihilak sa dihang iyang nakita nga walay usa nga makaabli sa
basahon. Tingali naghunahuna siya nga ang “kabubut-on, mga misteryo, ug …
mga buhat” (Doktrina ug mga Pakigsaad 77: 6) kalabut sa kaluwasan sa Iyang mga
anak dili mapadayag o mapahigayon. Unsay mahitabo sa mga anak sa Langitnong
Amahan kon ang Iyang plano alang sa ilang kaluwasan dili gayud mapahigayon?

Basaha ang Pinadayag 5:5–7, nga mangita kon nganong gisultihan si Juan nga dili
mohilak. Basaha usab ang Hubad ni Joseph Smith, Pinadayag 5:6 (sa Giya ngadto
sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org). Sa mga kasulatan, ang mga sungay kanunay
maoy simbolo sa gahum o awtoridad; ang mga mata kanunay nagsimbolo sa
kahayag ug kahibalo; ug ang numero dose nagsimbolo sa balaan nga pamunoan ug
organisasyon, o sa priesthood.

Ang titulo nga “Kordero” (Pinadayag 5:6) nagpasabut sa tahas ni Jesukristo isip
halad sa sakripisyo nga gihatag aron sa pagtubos sa mga anak sa Dios (tan-awa
usab sa Isaias 53:7; 1 Mga Taga-Corinto 5:7; 1 Pedro 1:18–19). Ang mga pulong nga
“usa ka Kordero nga nagtindog nga daw gipatay” (Pinadayag 5:6) nagpasabut sa
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Kordero nga nagpakita sa mga marka nga siya gipatay. Si Juan Bautista mipasabut
sa Manluluwas isip “ang Kordero sa Dios” (Juan 1:29, 36).

Basaha ang Pinadayag 5:8–10, nga mangita kon giunsa pagdayeg sa mga binuhat
nga naglibut sa trono sa Langitnong Amahan ang Kordero.

Base sa unsay nakita ug nadunggan ni Juan kabahin sa Kordero, atong nakat-unan
nga si Jesukristo mao lamang ang bugtong tawo nga takus ug makahimo sa
pagtubos kanato.

Ngano kaha nga si Jesukristo lamang ang bugtong tawo nga takus ug makahimo sa
pagtubos kanato? ____________________

Sumala sa Pinadayag 5:10, kadtong gitubos ni Jesukristo nahimo nga mga hari ug
mga pari, nga naglakip sa kababayen-an isip mga rayna ug kapariang mga babaye.

Basaha ang Pinadayag 5:11–14, nga mangita kon giunsa sa uban pag-apil sa
pagsimba ug pagdayeg ni Jesukristo ug sa Langitnong Amahan.

Ang nahimaya nga mga binuhat ug ang tanang gilalang nakaila sa kamaayo sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug mibati og pasalamat sa tahas sa Kordero
diha sa plano sa Langitnong Amahan. Busa, sila misimba ug midayeg sa Amahan
ug sa Anak. Sa samang paagi, samtang kita moila ug mobati og pasalamat sa
gibuhat sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo alang kanato, kita
magtinguha sa pagsimba ug pagdayeg Kanila.

Si Elder Bruce R. McConkie mitudlo sa mosunod kabahin sa pagsimba: “Ang
tinuod ug hingpit nga pagsimba naglakip sa pagsunod sa mga lakang sa Anak sa
Dios; kini naglakip sa pagsunod sa mga sugo ug pagsunod sa kabubut-on sa
Amahan hangtud niana nga matang nga kita mouswag gikan sa grasya ug
dugang pa nga grasya hangtud nga kita mahimaya diha kang Kristo sama kaniya
diha sa iyang Amahan. Kini mas labaw pa kay sa pag-ampo ug wali ug kanta.

Kini mao ang pagpakabuhi ug pagbuhat ug pagsunod. Pagsunod kini sa kinabuhi sa talagsaong
Ehemplo” (“How to Worship,” Ensign, Dis. 1971, 130).

3. Tubaga ang mosunod diha sa imong scripture study journal:

a. Paglista og pipila ka rason nga ikaw mibati og pasalamat ug gugma ngadto
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

b. Sa unsang paagi ang mga butang nga imong gilista makaapekto sa imong
tinguha sa pagsimba ug pagdayeg sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo?

Hunahunaa ang mosunod nga pangutana: Unsa pa ang imong mabuhat sa
pagsimba sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo? Paghimo og plano, ug sunda
ang mga pag-aghat nga imong madawat.

4. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Pinadayag 4–5 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).
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Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 31: DAY 3

Pinadayag 6–7
Pasiuna
Si Apostol Juan nakakita og panan-awon kabahin sa Kordero sa Dios nga nag-abli
sa unang unom ka mga timri [silyo] sa basahon nga sinilyohan. Sa ikaunom nga
silyo, nga nagsimbolo niining dispensasyon sa ulahing mga adlaw, si Juan nakakita
sa mga sulugoon sa Dios kinsa “ang ilang mga tag-as nga bisti gilabhan nila ug
gipaputi diha sa dugo sa Kordero” (Pinadayag 7:14).

Pinadayag 6
Si Juan nakakita sa Kordero sa Dios nga nag-abli sa unang unom ka mga silyo sa
basahon nga sinilyohan
Unsa ang pipila ka mga kabalaka o kahadlok nga mahimong anaa kanimo o sa
mga tawo nga imong kaila kabahin sa pagpuyo sa ulahing mga adlaw?
____________________

Si Propeta Joseph Smith mitudlo kon unsay gibati sa karaang mga propeta sa
atong panahon: “Ang pagtukod sa Zion mao ang katuyoan nga nakapaikag sa
katawhan sa Dios sa matag panahon; usa kini ka tema diin ang mga propeta,
mga pari ug mga hari nagpakabuhi uban sa talagsaon nga kahimuot; ila kining
gilauman uban sa malipayon nga pagpaabut sa adlaw diin kita magpuyo; ug
gidasig uban sa langitnon ug mahimayaon nga mga pagpaabot nga ilang giawit

ug gisulat ug gipanagna kining atong panahon” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: Joseph Smith [2007], 221).

Ngano kaha nga ang karaang mga propeta ingon niini og gibati sa atong panahon?

Si Apostol Juan, nga gitawag usab og Juan nga Tigpadayag, usa sa mga propeta
kinsa nasayud mahitungod sa mga panghitabo sa ulahing mga adlaw ug nanagna
sa atong panahon uban sa malipayong pagpaabut. Samtang imong tun-an ang
Pinadayag 6–7 pangita og mga kamatuoran nga makahupay kanimo ug sa imong
mga kaila mahitungod sa mga panghitabo sa ulahing mga adlaw.

Hinumdumi nga ang Pinadayag 5:1–5 nagrekord nga si Juan nakakita og usa ka
basahon nga adunay pito ka mga timri nga ang Kordero lamang ang takus nga
makaabli. Sa iyang panan-awon, nakita ni Juan ang pinasumbingay nga mga
representasyon sa pipila sa mahinungdanong mga panghitabo kalabut sa matag
usa sa 1,000 ka tuig nga mga panahon nga girepresentahan sa pito ka mga silyo.

1. Sa imong scripture study journal, pagdrowing og yano nga
hulagway nga nagpakita sa mga panghitabo sa unang lima ka mga

silyo, nga makita diha sa mga reference sa ubos. Samtang magbasa ka kabahin
sa matag silyo, hunahunaa kon unsay gipasabut sa pipila sa mga simbolo.

a. Unang timri (Pinadayag 6:1–2)

b. Ikaduhang timri (Pinadayag 6:3–4)
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c. Ikatulong timri (Pinadayag 6:5–6)

d. Ikaupat nga timri (Pinadayag 6:7–8)

e. Ikalimang timri (Pinadayag 6:9–11)

Bisan tuod wala gipadayag sa Ginoo ang kahulugan sa pipila ka simbolo nga
makita diha sa mga kasulatan, Iyang gipadayag ang kahulugan sa daghan niini
pinaagi sa Iyang mga propeta. Samtang magtuon ka sa kasulatan ug adunay mga
pangutana, mahimo nimong tan-awon ang propetikanhong komentaryo aron
makita unsay gisulti sa mga kadagkoan sa Simbahan kabahin sa piho nga mga
tudling. Ang impormasyon diha sa kauban nga tsart makatabang kanimo nga
makasabut sa pipila sa mga simbolismo nga makita diha sa Pinadayag 6:1–11
kabahin sa pag-abli sa unang lima ka mga silyo.

Unang
silyo

(Mga 4000
ngadto sa
3000 B.C.)

Puti nga kabayo = Kadaugan

Pana = Gubat

Purong-purong = Tigbuntog

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles misugyot
nga ang Pinadayag 6:1–2 naghulagway sa kapanahunan ni Enoch ug nga ang
nagkabayo mao si Enoch (tan-awa sa Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1966–73], 3:476–78).

Ikaduhang
silyo

(Mga 3000
ngadto sa
2000 B.C.)

Pula nga kabayo = Pagbanaw sa dugo

Espada = Gubat ug kalaglagan

Si Elder McConkie misugyot nga ang Pinadayag 6:3–4 naghulagway sa panahon ni
Noe, sa dihang ang pagkadautan milukop sa yuta. Ang nagsakay sa pula nga kabayo
mahimong ang yawa mismo o, tingali, “usa ka tawo nga nagrepresentar sa daghang
tigpatay nga mga manggugubat” (tan-awa sa Doctrinal New Testament Commentary,
3:478–79).

Ikatulong
silyo

(Mga 2000
ngadto sa
1000 B.C.)

Itom nga kabayo = Kagutom

Mga timbangan = Tag-as nga mga presyo sa pagkaon

Si Elder McConkie misugyot nga ang Pinadayag 6:5–6 naghulagway sa panahon ni
Abraham, sa dihang daghan ang nangamatay sa kagutom (tan-awa sa Doctrinal New
Testament Commentary, 3:479–80). Ang tawo makapalit lamang og igong pagkaon
aron mabuhi gamit ang sweldo sa tibuok adlaw, nga nagpasabut sa grabeng presyo
sa pagkaon panahon sa kagutom.
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Ikaupat
nga silyo

(Mga
1000 B.C.
hangtud
sa
pagkatawo
ni Kristo)

Luspad nga kabayo = Kamatayon

Kamatayon ug hades [impyerno] = Kalaglagan sa mga dautan ug ang ilang pagsulod
ngadto sa bilanggoan sa espiritu (tan-awa sa Isaias 5:14)

Si Elder McConkie misugyot nga ang Pinadayag 6:7–8 nagpasabut ngadto sa
panahon “niadtong dagko nga mga gingharian ug mga kanasuran kansang mga
gubat ug mga pagbudhi pabalik-balik nga misakit ug milupig sa [Israel]” (tan-awa sa
Doctrinal New Testament Commentary, 3:481). Kini nga mga nasud naglakip sa
Babelonia, Persia, Ehipto, Asiria, Gresya, ug Roma.

Ikalimang
silyo

(Panahon
sa
pagkatawo
ni Kristo
hangtud
A.D. 1000)

Altar = Sakripisyo

Mga kalag = Mga martir, mga Kristiyano nga gipamatay tungod sa ilang mga
gituohan

Si Elder McConkie misugyot nga ang Pinadayag 6:9–11 nagpasabut ngadto sa
daghang una nga mga Kristiyano, lakip ang kadaghanan sa orihinal nga mga
Apostoles, kinsa nangamatay isip mga martir (tan-awa sa Doctrinal New Testament
Commentary, 3:482–83). Tungod kay kini nga mga Santos mihatag sa ilang mga
kinabuhi “[alang] sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpanghimatuod nga ilang
gihimo” (Pinadayag 6:9), gihatagan sila og “maputi ug tag-as nga bisti” (Pinadayag
6:11), nga nagsimbolo sa kaputli (tan-awa sa Pinadayag 7:13–14; 3 Nephi 27: 19).

Ang ikaunom nga silyo nagrepresentar sa atong panahon ug sa mga panghitabo,
ilabi na sa mga kalamidad, nga padulong ngadto sa Milenyum, kon si Jesukristo
maghari na dinhi sa yuta (tan-awa sa Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3:485–86).

Basaha ang Pinadayag 6:12–17, nga mangita sa mga panghitabo nga nakita nang
daan ni Juan sa atong panahon padulong ngadto sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo.
Timan-i nga ang Joseph Smith Translation sa bersikulo 14 mabasa nga, “Ug ang
kalangitan naabli sama sa pag-abli sa linukot nga basahon kon kini gilukot; ug ang
tanang kabukiran ug kapuloan nabalhin gikan sa dapit niini.

Timan-i nga ang Pinadayag 6:16 naghulagway kon unsa ka desperado nga
magtinguha ang ubang mga tawo sa paglingkawas sa kasuko sa Dios. Si Juan
dayon nangutana, “Kinsa bay arang makabangbang niini?” (Pinadayag 6:17). Ang
Pinadayag 7 nagtabang kanato nga makasabut kinsay makahimo sa pagbarug, o
makaagwanta, sa mga kalamidad sa ikaunom nga silyo.

Pinadayag 7
Nakita ni Juan ang mga sulugoon sa Dios kinsa milaba sa ilang tag-as nga mga bisti
diha sa dugo sa Kordero
Basaha ang Pinadayag 7:1–4, nga mangita kon unsa pa ang nakita ni Juan sa
ikaunom nga silyo. Basaha usab ang Doktrina ug mga Pakigsaad 77:8–11, diin ang
Ginoo mipasabut sa kahulugan niini nga mga bersikulo.

Si Elder Bruce R. McConkie mipasabut nga ang pulong nga Elias, nga makita sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 77:9, maoy “usa ka pangalan ug usa ka titulo sa
mga tawo kansang misyon mao ang pagtugyan sa mga yawe ug mga gahum
ngadto sa mga kalalakin-an niining katapusang dispensasyon” (Mormon
Doctrine, 2nd ed. [1966] 221).
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Pipila sa mga tawo nga miabut aron sa pagtugyan sa mga yawe ug mga gahum
mao si Adan; Moroni; Juan Bautista; Pedro, Santiago, ug Juan; Moises; ug Elijah.

Ang pagsilyo o pagmarka sa “mga ulipon [sulugoon] sa atong Dios … diha sa ilang
mga agtang” (Pinadayag 7:3) usa ka simbolo sa ilang debosyon, serbisyo, ug
pagkahisakop ngadto sa Dios.

Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga ang pagsilyo sa mga matinud-anon diha sa
ilang mga agtang “nagpasabut sa pagsilyo sa mga panalangin diha sa ilang mga
ulo, nagpasabut sa walay katapusan nga pakigsaad, sa ingon gisiguro ang ilang
balaan nga tawag ug pagkapinili” (sa History of the Church, 5:530).

Ang gidaghanon nga 144,000 nga gihisgutan diha sa Pinadayag 7:4 “mao ang
gidaghanon sa mga representante gikan sa napulog duha ka mga tribo sa Israel
kinsa i-orden sa pagtabang sa uban sa ilang tumong sa pagkab-ot sa kahimayaan.
… Dili kana, sama sa gituohan sa uban, nga mao ang total nga gidaghanon sa mga
tawo nga mahimaya” (New Testament Student Manual [Manual sa Church
Educational System, 2014], 544).

Sumala sa narekord diha sa Pinadayag 9, si Juan mipasabut pag-usab ngadto
niining matarung nga mga sulugoon. Basaha ang Pinadayag 9:3–4, nga mangita
kon unsa ang mahitabo niadtong wala masilyuhi isip mga sulugoon sa Dios.

Basaha ang Pinadayag 7:9–10, nga mangita kon kinsa ang nakita ni Juan. Timan-i
kon unsa ang gisul-ob niining mga tawhana.

Sumala sa narekord diha sa Pinadayag 7:11–12, si Juan nakakita nga kini nga mga
katawhan, uban ang 24 ka mga anciano ug ang upat ka mga buhing binuhat [mga
mananap] nga gihisgutan diha sa Pinadayag 4, mialirong sa trono sa Dios ug
misimba Kaniya.

Basaha ang Pinadayag 7:13–17, nga mangita og mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana. Mahimo nimong markahan o timan-an ang unsay imong makit-an.

• Unsay gilahutay niining mga tawhana?

• Sa unsang paagi nga ang ilang tag-as nga mga bisti nahimong puti?

• Unsa nga mga panalangin ang ilang madawat?

Timan-i nga ang tag-as nga mga bisti sa katawhan “gipaputi diha sa dugo sa
Kordero” (Pinadayag 7:14), nga nagsimbolo sa mga katawhan nga gihimong putli
pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang mga panalangin sa mga bersikulo 16–17
naghulagway sa hingpit nga kalipay, kalinaw, ug debosyon niadtong makapanunod
sa celestial nga himaya (tan-awa usab sa D&P 138:12–15).

Atong makat-unan gikan niining mga bersikulo nga kon matinud-anon kitang
molahutay sa kalisdanan ug mahimong putli pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo,
kita makatagamtam sa celestial nga himaya uban sa Dios.

Hunahunaa kon sama sa unsa kini ug unsay imong bation nga makahimo ka sa
pagbarug nga putli diha sa atubangan sa Dios. Sa unsang paagi kini nga mga
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pagbati ikakumpara sa mga pagbati sa katawhan nga gihulagway diha sa
Pinadayag 6:16?

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Unsay kinahanglan natong buhaton aron ang Manluluwas makaputli
kanato pinaagi sa Iyang Pag-ula?

b. Sa unsang paagi ang paghinumdom sa mga panalangin sa celestial nga
himaya nakatabang kanimo sa imong mga paningkamot sa paglahutay sa
kalisdanan ug mamahimo nga putli?

Ribyuha ang mga lista sa kabalaka nga imong gisulat sa sinugdanan niini nga
leksyon. Ikonsiderar kon sa unsang paagi ang baruganan nga nahibaloan diha sa
Pinadayag 7 makatabang kon mobati ka nga nabalaka kabahin sa pagpakabuhi sa
ulahing mga adlaw.

Mahimo nga mogahin og pipila ka minuto sa pagpamalandong ug pag-ampo diha
sa imong kasingkasing kon unsaon nimo sa paggamit niini nga mga baruganan sa
imong kinabuhi.

3. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Pinadayag 6–7 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 31: DAY 4

Pinadayag 8–11
Pasiuna
Si Apostol Juan nakakita sa pag-abli sa ikapito nga silyo ug nakakat-on sa iyang
misyon sa pag-apil diha sa pagpundok sa Israel sa ulahing mga adlaw. Bisan pa sa
daghang mga hampak [kasakitan], mga kalaglagan, ug mga paghukom nga
moabut sa mga lumulupyo sa yuta, nakita ni Juan nga kadtong mga takus maluwas
gikan sa kadaghanan niini.

Pinadayag 8–9
Si Juan nakakita sa pag-abli sa ikapitong silyo
Tan-awa ang kauban nga tsart sa basahon sa Pinadayag. Tan-awa unsa ka daghan
ang mga bersikulo nga naghisgut sa mga panghitabo sa unang unom ka mga silyo
ikumpara sa gidaghanon sa mga bersikulo nga naghisgut sa mga panghitabo sa
ikapito nga silyo.
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Si Apostol Juan mas daghan og gisulat mahitungod sa mga panghitabo kalabut sa
ikapitong 1,000 ka tuig nga panahon kay sa iyang gihimo mahitungod sa mga
panghitabo kalabut sa bisan hain sa ubang 1,000 ka tuig nga mga panahon.
Partikular siya nga misulat mahitungod sa mga panghitabo nga mahitabo tali sa
pagbukas sa ikapito nga silyo ug sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

Ngano kaha nga daghan kaayo og gisulat si Juan mahitungod sa mga panghitabo
sa ikapito nga silyo? ____________________

Samtang imong tun-an ang panan-awon ni Juan diha sa Pinadayag 8–11,
ikonsiderar kon unsay atong makat-unan gikan sa iyang gisulat kabahin niini nga
mga panghitabo.

Ang Pinadayag 8:1–6 naghulagway sa Manluluwas nga nag-abli sa ikapito nga
silyo. Nakita ni Juan ang pito ka mga anghel nga gihatagan og pito ka mga
trumpeta. “Ang mga trumpeta gigamit sa karaang panahon aron sa pag-alarma,
pagsinyas [sa kasundalohan] alang sa pagpakig-away, o pagpahibalo sa pag-abut
sa harianon nga binuhat. Busa, ang pagpatingog sa trumpeta nagbalita o
nagpahibalo og usa ka hilabihan ka mahinungdanon nga butang” (Gerald N.
Lund, “Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation,” Ensign, Dis.
1987, 50).

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 77:12, nga mangita kon unsay gipasabut sa
pagpatingog sa pito ka mga trumpeta.

Sa Pinadayag 8:1–6, ang paghuyop sa mga trumpeta motimaan sa pagsugod sa
nagkalain-laing mga hampak ug kalaglagan isip pagpangandam sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo ug sa Iyang paghari sa tibuok Milenyum.

Basaha ang matag usa sa mosunod nga mga reference, nga nagpasabut sa mga
panghitabo nga may kalabutan sa pagpatingog sa unang unom ka mga trumpeta.
Samtang magbasa ka, pangitaa ang mga tubag sa tukma nga mga pangutana.

Una—Pinadayag 8:7. Unsay nahitabo isip resulta sa “ulan nga
nanibug-ok ug kalayo” nga nangatagak sa yuta sa dihang ang unang

anghel mipatingog sa iyang trumpeta?

Ikaduha—Pinadayag 8:8–9. Unsang tulo ka mga butang ang
naapektuhan sa dihang gipatingog ang ikaduha nga trumpeta?

Ikatulo—Pinadayag 8:10–11. Unsay nahitabo sa dihang ang bitoon
natagak gikan sa langit? (Timan-i nga ang panyawan usa ka hilba; kini

gigamit sa pagsimbolo sa “mapait nga kalamidad o kagul-anan” [tan-awa sa Bible
Dictionary sa LDS English version sa Biblia, “Wormwood”].)

Ikaupat—Pinadayag 8:12. Human sa pagpatingog sa ikaupat nga
trumpeta, unsa ang tulo ka butang nga dunay mga bahin nga

mingit-ngit?

Ikalima—Pinadayag 9:1–3. Unsa ang migawas gikan sa bung-aw sa
kahiladman nga walay kinutuban sa dihang giablihan kini sa ikalima

nga anghel?

Ikaunom—Pinadayag 9:13–16, 18. Pila ka mga sundalo ang apil sa grabe
nga gubat nga nakita ni Juan human gipatingog ang ikapito nga
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trumpeta? Pila ka bahin sa katawhan ang iyang nakita nga nangamatay niini
nga gubat?

Basaha ang Pinadayag 9:20–21, nga mangita kon unsay buhaton sa mga dautan
nga makalahutay sa mga hampak.

Pinadayag 10
Usa ka anghel nagtudlo ni Juan mahitungod sa iyang misyon sa ulahing mga adlaw
Ang Pinadayag 10 naglakip og temporaryong paghunong sa paghulagway sa
pagtingog sa pito ka mga trumpeta ug sa kauban niini nga mga hampak. Dinhi
niini nga kapitulo atong mabasa nga si Juan gitudloan sa lain nga anghel.

Unsa ang pipila ka mga kasinatian sa
kinabuhi nga makonsiderar nga
parehong tam-is ug pait?
____________________

Basaha ang Pinadayag 10:1–3, nga mangita kon unsay gigunitan sa anghel.

Basaha ang Pinadayag 10:8–11, nga mangita kon unsay gisulti kang Juan nga iyang
buhaton sa gamay nga basahon. Timan-i kon unsa ang lami niini ngadto kaniya.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 77:14, nga mangita kon unsa ang
girepresentahan sa gamay nga basahon.

Si Apostol Juan napanalanginan ni Jesukristo nga mabuhi hangtud sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi ug sa pagdala og mga katawhan ngadto Kaniya (tan-awa sa
Juan 21:20–24; D&P 7:1–4). Ang misyon ni Juan mao ang pagtabang sa pagpundok
sa mga anak sa Israel. Sa unsang mga paagi nga ang ingon nga misyon mahimong
tam-is ug pait?

1. Sa imong scripture study journal, gamita ang Pinadayag 10:8–11 sa
pagsulat og tubag sa usa o duha sa mosunod nga mga kabalaka:

a. Nakadungog ko kon unsa ka lisud ang pagserbisyo og misyon. Maglisod ko
kon balibaran. Dili ko sigurado kon ganahan ba kong moserbisyo.

b. Naningkamot ko sa pagbuhat sa unsay husto. Mobasa ko sa akong mga
kasulatan, mag-ampo, ug naningkamot sa pagpakigbahin sa ebanghelyo,
apan pipila ka mga butang sa akong kinabuhi dili gihapon maayo—ug wala
pa ko kasulay nga dunay gustong magpamiyembro sa Simbahan tungod
kanako. Basin og moundang ra ko.

Pinadayag 11
Si Juan nakakita og duha ka mga propeta nga gipatay diha sa Jerusalem, ug sa
pagpatingog sa ikapito nga trumpeta
Ang Pinadayag 11 nagsugod sa paghulagway ni Apostol Juan sa mga panghitabo
nga mahitabo tali sa pagpatingog sa ikapito nga trumpeta ug sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo. Niini nga panahon ang dautan adunay dugang gahum ug
pagkontrolar sa yuta, ug usa ka kasundalohan mosulay sa pagbuntog sa Jerusalem,
nga kabahin sa katapusang dako nga gubat sa Armagedon.
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Gihulagway ni Juan ang siyudad sa Jerusalem ug ang pagkabuntog niini sa mga
Hentil (kadtong wala naghimo ug nagsunod sa mga pakigsaad uban sa Ginoo)
sulod sa 42 ka bulan, nga tulo og tunga ka tuig.

Basaha ang Pinadayag 11:3–6, nga mangita kon unsay buhaton diha sa Jerusalem
sa duha sa mga saksi sa Manluluwas sa dayon nang pagkahitabo sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi.

Kining duha ka mga propeta, sama ni Elijah ug Moises, adunay awtoridad ug
gahum sa pagsira sa kalangitan ug sa pagbunal sa yuta og mga hampak. Ang
kalayo nga mogawas gikan sa mga baba niining duha ka mga saksi mahimong
simbolo sa gahum sa ilang mga pagpamatuod (tan-awa sa Jeremias 5:14; 20:9).

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 77:15, nga mangita kon si kinsa kining
duha ka mga saksi.

Basaha ang Pinadayag 11:7–12, nga mangita kon unsay mahitabo niining duha ka
mga propeta. Timan-i kon unsay buhaton sa mga dautan.

Basaha ang Pinadayag 11:13–15, nga mangita kon unsay mahitabo human ang
duha ka mga propeta pagabuhion gikan sa mga patay ug mokayab ngadto
sa langit.

Human sa pagpatingog sa ikapito nga trumpeta, kinsa ang maghari sa “gingharian
sa kalibutan” (Pinadayag 11:15)?

Sa Pinadayag 11:16–19 atong mabasa nga ang 24 ka mga anciano kinsa naglingkod
duol sa trono sa Dios mipasalamat ug midayeg sa Dios tungod sa pagganti sa mga
matarung ug pagsilot sa mga dautan.

2. Hinumdumi gikan sa miaging leksyon ang mosunod nga
baruganan nga makita diha sa Pinadayag 7: Kon matinud-anon

kitang molahutay sa kalisdanan ug mahimong putli pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo, kita makatagamtam sa celestial nga himaya uban sa Dios.
Hunahunaa ang mga panghitabo sa ikapito nga silyo nga imong gitun-an
karon. Sa imong scripture study journal, isulat kon sa unsang paagi kini nga
mga baruganan makahatag og kahupayan ug kalinaw niadtong makasinati og
pipila ka makahahadlok nga mga kalamidad nga mahitabo sa dili pa ang
Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo.

Si Elder Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo
nga bisan pa sa mga kalamidad sa atong panahon, kita makapaabut sa pag-anhi sa
Ginoo uban sa balaan nga pagtahud ug kahinam:

“Kita nagpuyo, mga kaigsoonan, sa kapanahunan diin duol na ang Ikaduhang
Pag-anhi sa Ginoo, panahon nga dugay nang gipaabut sa mga tumutuo. Kita
nagpuyo sa kapanahunan sa mga gubat ug hungihong sa mga gubat, sa
kinaiyanhong mga kalamidad, kapanahunan diin ang kalibutan nag-atubang sa
grabeng kalibug ug kagubot.

“Apan kita nagpuyo usab sa mahimayaong panahon sa Pagpahiuli, panahon nga
ang ebanghelyo gipakatap sa kalibutan—panahon diin ang Ginoo misaad nga Siya ‘mopasanay
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… og usa ka putli nga mga katawhan’ [D&P 100:16] kinsa Iyang sangkapan ‘sa katarung ug
uban sa gahum sa Dios’ [1 Nephi 14:14].

“Kita nagmaya niini nga kapanahunan ug nag-ampo nga kita sa maisugong paagi
makasagubang sa atong mga panglimbasug ug kawalay kasiguroan. Ang mga kalisdanan sa
uban mas grabe kay sa uban, apan ang tanan makasinati niini. …

“Bisan tuod ang Ginoo balik-balik nga misiguro nato nga kita ‘dili mahadlok’ [D&P 10:55], ang
pagbaton og klarong pagsabut nga may kinabuhi lapas pa sa pagkamortal dili kanunayng sayon
kon kita anaa sa mga pagsulay. …

“Motubo ang atong pagtuo samtang kita magpaabut sa mahimayaong adlaw sa pagbalik sa
Manluluwas dinhi sa yuta. Ang paghunahuna sa Iyang pag-anhi nagpahinam kanako. Kini
kulbahinam gayud! Ang gidak-on ug kahalangdon, ang gilapdon ug katalagsaon, mas molabaw
pa sa makita sa mortal nga mga mata o masinati. …

“… Kita moluhod uban sa pagtahud, ‘ug ang Ginoo mopadungog sa iyang tingog, ug ang tanan
nga mga lumulupyo sa yuta makadungog niini’ [D&P 45:49]. ‘Kini mao ang … tingog sa daghan
nga mga tubig, ug ingon sa tingog sa usa ka dako nga dugdug’ [D&P 133:22]. ‘[Dayon] ang
Ginoo, … ang Manluluwas, mobarug sa taliwala sa iyang mga katawhan’ [D&P 133:25]”
(“Paanhia ang Imong Gingharian,” Ensign o Liahona, May 2015, 119–20, 122).

3. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Pinadayag 8–11 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 32: DAY 1

Pinadayag 12–13
Pasiuna
Ang Pinadayag 12–14 naglakip og pagkahunong sa kronolohiya nga han-ay sa
panan-awon ni Apostol Juan. Si Juan nakakita og panan-awon sa usa ka dragon
nga naghulga sa usa ka babaye ug sa iyang anak. Misulat siya mahitungod sa
Gubat sa Langit ug mahitungod sa mga gingharian sa kalibutan nga makig-away
batok sa mga sumusunod sa Dios.

Pinadayag 12
Gipakita kang Juan nga si Satanas ug ang iyang mga anghel kanunay nga
nakigbatok sa Ginoo ug sa Iyang Simbahan
Pagdrowing og mga linya nga nagkonektar sa matag usa sa mga hulga nga gilista
diha sa kolum sa wala ug sa mga paagi sa pakigbatok niini nga gilista diha sa tuo
nga kolum.

Mga hulga Mga paagi sa pagpakigbatok sa mga hulga

Sunburn Paghinulsol ug pagsalig kang Jesukristo

Kaaway nga mga sundalo Medisina o pahulay

Sakit Sunscreen o sinina

Sala ug kahasol tungod sa sala Mga kamatuoran diha sa Pinadayag 12

Mga impluwensya ni Satanas Mga hinagiban sa gubat

Asa niini nga mga hulga ang bag-o lang nimong gipakigbatukan? Asa kaha niini
ang labing kuyaw? Ngano man? ____________________

Samtang magtuon ka sa Pinadayag 12, pangita og mga kamatuoran nga
makatabang nimo sa pagpakigbatok sa mga impluwensya ni Satanas. Ang
Pinadayag 12–14 usa ka paghunong sa paghulagway ni Juan sa iyang panan-awon
sa mga panghitabo sa ikapito nga silyo. Niini nga paghunong ang Ginoo tingali
mitabang ni Juan nga masabtan ang kahulugan sa mga pulong nga “ang
gingharian sa kalibutan” ug “gingharian sa atong Ginoo” (Pinadayag 11:15). Ang
Hubad ni Joseph Smith sa tibuok Pinadayag 12 makita diha sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan.

Tan-awa ang mosunod nga litrato, ug hunahunaa kon unsa kaha ang
girepresentahan sa mga simbolo diha niini.
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Basaha ang Pinadayag 12:1–2, 5, nga
mangita kon unsay nahitabo sa babaye.
(Ang Hubad ni Joseph Smith Hubad
nagbutang sa bersikulo 5 sunod dayon
sa bersikulo 2.)

Timan-i nga ang anak sa babaye
“magahari sa tanang kanasuran pinaagi
sa olisi nga puthaw” (Pinadayag 12:5).

Basaha ang Pinadayag 12:3–4, nga
mangita kon unsa ang naghulga sa
babaye ug sa iyang anak.

Unsa kaha ang girepresentahan sa mga
simbolo nga gihulagway diha sa mga
bersikulo 1–4?

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith,
Pinadayag 12:7–8 (sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan, scriptures.lds.org), nga
mangita kon unsa ang girepresentahan sa dragon, sa babaye, ug sa anak. Mahimo
nimong isulat o timan-an ang kahulugan sa matag usa sa simbolo tupad sa
Pinadayag 12:1–5.

Ang dragon nagrepresentar ni Satanas (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith,
Pinadayag 12:8), ang babaye nagrepresentar sa “simbahan sa Dios”, ug ang bata
nagrepresentar sa “gingharian sa atong Dios ug sa iyang Kristo” (Hubad ni Joseph
Smith, Pinadayag 12:7). Ang gingharian naglakip sa matinud-anong mga
miyembro sa Simbahan sa Ginoo. (Alang sa dugang nga pagpasabut sa mga
simbolo niini nga mga tudling, tan-awa sa New Testament Student Manual [manwal
sa Church Educational System, 2014], 550–52.)

Sumala sa Pinadayag 12:4, unsa man ang katuyoan sa dragon?

Ngano kaha nga si Satanas makugihon man kaayo nga nagtinguha sa paglaglag sa
gingharian sa Dios ug ni Kristo? ____________________

Basaha ang Pinadayag 12:6, nga mangita kon unsay gibuhat sa babaye tungod sa
naghulga nga dragon.

Ang pagkagiw sa babaye ngadto sa kamingawan nagrepresentar sa pagsulod sa
Simbahan sa Dakong Apostasiya ug pagkuha sa priesthood gikan sa yuta human sa
kamatayon ni Jesukristo ug sa Iyang mga Apostoles.

Human makita ni Apostol Juan ang dragon nga naghulga sa babaye ug sa iyang
anak, gipakita siya og usa ka panghitabo gikan sa atong premortal nga
kinabuhi—sa dihang si Satanas ug ang iyang mga sumusunod nakig-away batok sa
plano sa kaluwasan ug sa mga Santos sa Dios.

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, Pinadayag 12:6–11 (sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, scriptures.lds.org), nga mangita kon unsay nahitabo ni Satanas atol sa
Gubat sa Langit ug giunsa pagbuntog sa mga Santos sa Dios si Satanas ug ang
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iyang mga sumusunod. Mahimo nimong markahan o timan-an ang unsay imong
makit-an.

Ang Pinadayag 12:4 nag-ingon nga ang ikog sa dragon “misapupo sa ikatulo ka
bahin sa mga bitoon sa langit.” Kini nagsimbolo sa kadaghan sa espiritu nga mga
anak sa Langitnong Amahan kinsa mipili nga mosunod kang Satanas. “Si Miguel
ug ang iyang mga manolunda” (Pinadayag 12:7) mao si Adan ug ang ubang
matarung nga espiritu nga mga anak sa Dios.

Sumala sa Pinadayag 12:11, giunsa man sa matarung nga mga panon sa langit
(lakip kanimo) sa pagbuntog si Satanas?

Sumala sa Pinadayag 12:8–9, asa gitambog si Satanas ug ang iyang mga
sumusunod human sa ilang rebelyon?

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, Pinadayag 12:12, 17 (sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, scriptures.lds.org), nga mangita kon kang kinsa nakiggubat si Satanas
human siya gisalikway gikan sa langit.

Ang pagsabut kon giunsa nato sa pagbuntog si Satanas sa atong kinabuhi sa wala
pa dinhi sa yuta makatabang kanato nga masayud unsaon sa pagbuntog sa iyang
mga impluwensya ug pagpangataki dinhi sa yuta. Gikan niini nga mga tudling sa
Pinadayag 12 atong mahibaloan ang mosunod nga baruganan: Makabuntog kita
sa mga impluwensya ni Satanas pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas ug sa
pagpabilin nga matinud-anon sa atong mga pagpamatuod sa ebanghelyo.
Mahimo nimong markahan o timan-an kini nga baruganan diha sa imong mga
kasulatan.

Si Elder James J. Hamula sa Seventy mitudlo kon sa unsang paagi si Satanas
nag-ataki sa inyong henerasyon:

“Giandam nga motunga niining katapusang mga adlaw ug paghago alang sa
atong Amahan ug sa Iyang Anak mao ang pipila sa labing isug ug hamiling mga
anak lalaki ug babaye sa atong Amahan. Ang ilang kaisug ug kahamili gipakita
didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta sa pakigbisog ni Satanas. …

“Uban sa gipahiuli nga gingharian sa Dios sa yuta ug sa inyong pag-anhi sa
kalibutan, si Satanas nasayud nga ‘hamubo na lamang ang iyang panahon’

[Pinadayag 12:12]. Busa, si Satanas nagtigum sa matag kapanguhaan nga iyang magamit aron
sa pagdani kaninyo ngadto sa pagpakasala. Siya nasayud nga kon siya makabitad ninyo sa
pagpakasala, siya mahimong mopugong kaninyo sa pag-alagad og full-time nga misyon, sa
pagminyo sa templo, ug sa pagsiguro sa umaabut ninyong mga anak diha sa pagtuo, ang tanan
mohuyang dili lamang kaninyo apan sa Simbahan. Siya nasayud nga walay makalumpag sa
gingharian sa Dios ‘gawas [lang sa] kalapasan sa [iyang] mga katawhan’ [Mosiah 27: 13]. Ayaw
pagkasayop kabahin niini—ang tumong sa iyang gubat karon anaa na kaninyo” (“Pagdaug sa
Gubat batok sa Dautan,” Ensign o Liahona, Nob. 2008, 50–51).

Sa unsang paagi si Satanas ug ang iyang mga sumusunod mosulay sa pagpahuyang
kanato? ____________________

Hunahunaa kon sa unsang paagi si Satanas nakiggubat kanimo sa personal
nga paagi.
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1. Sa imong scripture study journal, paglista og pipila ka mga paagi
nga imong mapalambo ang imong hugot nga pagtuo diha ni

Jesukristo ug mapalig-on ang imong pagpamatuod Kaniya.

2. Buhata ang usa o duha sa mosunod diha sa imong scripture study
journal:

a. Pagsulat kabahin sa usa ka kasinatian sa dihang ang imong pagpamatuod
ug hugot nga pagtuo sa Pag-ula sa Manluluwas nakatabang nimo sa
pagpakigbatok sa mga impluwensya ni Satanas.

b. Isulat ang imong pagpamatuod sa Pag-ula ni Jesukristo, ug ipasabut kon sa
unsang paagi ang Pag-ula makatabang kanato sa atong pakiggubat batok ni
Satanas ug sa iyang mga sumusunod.

Pagpili og usa o sobra pa sa mga ideya nga imong gilista, ug gamita kini sa imong
pakig-away batok ni Satanas ug sa iyang mga sumusunod. Mahimo nimong isulat
ang imong mga tumong sa laing piraso nga papel ug ibutang ang papel sa dapit
nga permi nimo kining makit-an. Samtang mosalig ka sa Pag-ula sa Manluluwas,
ang Ginoo motabang kanimo sa imong pakig-away batok ni Satanas.

Pinadayag 13
Si Juan nagsulat mahitungod sa mga gingharian sa kalibutan nga makadawat og
gahum gikan ni Satanas
Sa Pinadayag 13 atong mabasa nga si Juan nakakita og panan-awon sa mapintas
tan-awon nga mga mananap nga nagrepresentar sa dautan nga yutan-ong mga
gingharian nga gikontrolar ni Satanas. Si Juan nakakita usab nga pinaagi niini nga
mga gingharian, si Satanas mohimo og mga kahibulongan ug mini nga mga
milagro sa paglingla sa mga lumulupyo sa yuta.

3. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Pinadayag 12–13 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 32: DAY 2

Pinadayag 14–16
Pasiuna
Sa usa ka panan-awon, si Apostol Juan nakakita og usa ka anghel nga mianhi sa
yuta aron sa pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo sa ulahing mga adlaw.
Nakadungog usab siya og usa ka tingog gikan sa langit nga naghulagway sa mga
panalangin nga natagamtam niadtong namatay nga nagmatinud-anon ngadto sa
Ginoo. Nakita ni Juan ang pagpundok sa mga matarung ug ang pagpundok sa mga
dautan sa ulahing mga adlaw ug ang mga paghukom sa Dios nga gibu-bu ngadto
sa mga dautan.

Pinadayag 14
Nakita ni Juan ang pagpahiuli sa ebanghelyo ug ang pagpundok sa mga matarung
ug sa mga dautan
Pipila ka mga tawo naghunahuna kon posible ba nga mobati og kalinaw sa
kalibutan nga puno sa kadautan, kalamidad, ug kagubot. Hunahunaa kon unsay
imong isulti niini nga mga tawhana.

Samtang imong tun-an ang Pinadayag 14–16, pangita og mga kamatuoran nga
makahatag kanimo og kalinaw bisan kon nagpuyo ka sa usa ka kalibutan nga puno
sa kadautan, kalamidad, ug kagubot.

Sa Pinadayag 14:1–13 atong mabasa nga si Apostol Juan nakakita og usa ka
panan-awon sa ulahing mga adlaw, o sa atong panahon. Sa iyang panan-awon
iyang nakita ang mga katalagman nga moabut sa mga dautan. Siya usab nakakita
kon unsay makahatag og kalinaw sa mga matarung sa atong panahon.

Basaha ang Pinadayag 14:1–5, nga mangita kon kinsay nakita ni Juan nga nagbarug
uban sa Manluluwas “sa bukid sa Sion” (Pinadayag 14:1), o Zion.

Tingali imong mahinumduman nga nakat-on nga ang 144,000 nga gihisgutan diha
sa bersikulo 1 mao ang mga high priest sa napulog duha ka mga tribo sa Israel
gikan sa matag nasud ug gi-orden sa pagdala sa katawhan “ngadto sa simbahan sa
Unang Natawo” (D&P 77:11; tan-awa sa Pinadayag 7:4–8). Ang mga pulong nga
“wala mahugaw tungod sa mga babaye” (Pinadayag 14:4) nagpasabut nga sila
putli, o limpyo sa moral nga paagi. Sa Pinadayag 14:5 ang mga pulong nga “sa
ilang mga baba walay hingkaplagang bakak” nagpasabut nga sila matinuoron ug
sinsero ug ang mga pulong nga “wala may lama” nagpasabut nga sila limpyo gikan
sa sala.

1. Tubaga ang mosunod nga pangutana sa imong scripture study
journal: Ngano kaha nga ang pagkaputli, pagkamatinuoron, ug

pagkalimpyo gikan sa sala makatabang sa 144,000 ka mga high priest sa
pagdala sa ebanghelyo ngadto sa uban?

Sa panan-awon ni Juan sa ulahing mga adlaw, nakakita siya og dugang tulo ka mga
anghel. Basaha ang Pinadayag 14:6, nga mangita kon unsay anaa sa unang anghel.
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Human mokutlo sa Pinadayag 14:6, si Presidente Gordon B. Hinckley mipahayag:
“Kana nga anghel miabut. Ang iyang ngalan si Moroni” (“Stay the Course—Keep
the Faith,” Ensign, Nob. 1995, 70).

Si anghel Moroni unang mipakita kang
Joseph Smith ug misulti kaniya nga ang
Dios adunay importante nga ipabuhat
kaniya (tan-awa sa Joseph
Smith—Kasaysayan 1:29–35). Sumala
sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:34,
ubos sa direksyon sa Dios, unsay gisulti
ni Moroni kang Joseph Smith nga
mitabang sa pagpahiuli sa walay
katapusan nga ebanghelyo dinhi
sa yuta?

Ang pagkasayud sa tahas ni Moroni
diha sa Pagpahiuli makatabang kanimo
nga makasabut nganong ang iyang
estatuwa gibutang sa ibabaw sa daghan
natong mga templo.

Ang anghel nga gihulagway diha sa
Pinadayag 14:6 mahimong
nagrepresentar usab og kombinasyon
sa daghang langitnong mga
mensahero, lakip ni Moroni, kinsa
nakatabang sa pagpahiuli sa
ebanghelyo ni Jesukristo sa ulahing
mga adlaw (tan-awa sa Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73],
3:529–31; tan-awa usab sa D&P 13;
110:11–16; 128:20–21).

Basaha ang Pinadayag 14:7, nga
mangita kon unsay gisulti sa anghel.
Ang mga pulong nga “nahiabut na ang
takna sa iyang paghukom” nagpasabut
sa panahon nga ang Manluluwas
mohukom sa tanang katawhan sa yuta.
Ang Iyang mga paghukom mahitabo sa
Iyang Ikaduhang Pag-anhi ug sa
Katapusang Paghukom.

Gikan sa panan-awon ni Juan sa anghel, atong makat-unan nga usa ka rason nga
ang Dios mipahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo mao ang pag-andam sa mga
lumulupyo sa yuta alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

Sa unsang mga paagi nga ang ebanghelyo ni Jesukristo nag-andam sa katawhan
alang sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi?
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Sa unsang paagi ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo mihatag og kalinaw
kanimo samtang nagpuyo sa usa ka dautan ug nagkaguliyang nga kalibutan?

Basaha ang Pinadayag 14:8–11, nga mangita kon unsay gisulti sa ikaduha ug
ikatulo nga mga anghel.

Gitudloan si Juan nga ang Babelonia, o ang pagkadautan, maanaa sa matag nasud.
Usa ka kahulugan sa mga pulong nga “nagun-ob na ang … Babelonia” (Pinadayag
14:8) mao nga moabut ang adlaw nga ang pagkadautan sa kalibutan matapos.

Hunahunaa kon sa unsang paagi ang pagkasayud nga ang pagkadautan sa
kalibutan matapos makahatag kanimo og kalinaw.

Si Propeta Joseph Smith mipasabut kon unsa ang masinati sa dautan human sila
mamatay:

“Ang hilabihan nga pag-antus sa mipanaw na nga mga espiritu ngadto sa
kalibutan sa mga espiritu, nga maoy ilang padulngan human mamatay, mao ang
pagkaamgo nga napakyas sila sa pagkab-ot sa himaya nga naangkon sa uban ug
nga unta maangkon usab nila, ug sila ang motulisok sa ilang mga kaugalingon”
(Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 268).

“Ang tawo maoy mopaantus sa iyang kaugalingon ug mosilot sa kaugalingon. Sigon sa
panultihon, Sila adto padulong sa linaw sa nagdilaab nga kalayo ug asupre [tan-awa sa
Pinadayag 21:8]. Ang pag-antus sa pagkapakyas nga anaa sulod sa hunahuna sa tawo ingon
kapait sa linaw sa nagdilaab nga kalayo ug asupre” (Mga Pagtulun-an: Joseph Smith, 268).

Human masayud kon unsay masinati sa mga dautan human sila mamatay, si Juan
nakadungog og usa ka tingog gikan sa langit nga naghulagway kon unsay masinati
sa mga matarung human sila mamatay.

Basaha ang Pinadayag 14:12–13, nga mangita kon unsay masinati sa mga matarung
human sila mamatay.

Ang “makapahulay na … gikan sa [atong] mga paghago” (bersikulo 13) human
kita mamatay nagpasabut nga kita dili na mabug-atan sa mga kasamok, kabalaka,
ug kagul-anan (tan-awa sa Alma 40: 12).

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa Pinadayag 14:12–13 mao nga
kon kita magpuyo nga matarung, niana kita mapanalanginan sa atong mga
buhat ug mopahulay gikan sa atong mga kahago human kita mamatay.
Mahimo nimong isulat o timan-an kini nga baruganan diha sa imong mga
kasulatan tupad sa Pinadayag 14:12–13.

2. Hunahunaa kon sa unsang paagi kini nga baruganan mahimong
maghatag kanimo og kalinaw bisan kon nagpuyo ka sa kalibutan

nga puno sa kadautan. Sa imong scripture study journal, paghimo og mubo nga
sulat nga mag-awhag sa usa ka higala kinsa tingali naghunahuna kon angay ba
nga magpuyo nga matarung samtang gilibutan sa mga dautan.
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Atong mabasa diha sa Pinadayag 14:14–20 nga sa iyang panan-awon si Juan
nakakita og duha ka pag-ani. Iyang nakita nga atol sa unang pag-ani ang mga
matarung pagapundukon gikan sa mga dautan (tan-awa sa Pinadayag 14:14–16) ug
nga atol sa ikaduhang pag-ani ang mga dautan pagapundukon ug sa katapusan
pagalaglagon (tan-awa sa Pinadayag 14:17–20).

Pinadayag 15–16
Si Juan nakakita sa mga matarung diha sa celestial nga gingharian ug sa pito ka
mga hampak sa ulahing mga adlaw
Ang Pinadayag 15:2–4 naglakip sa dugang paghulagway ni Apostol Juan kon sama
sa unsa ang umaabut niadtong makabuntog ni Satanas ug maluwas diha sa
celestial nga gingharian. Ang uban sa Pinadayag 15–16 naglakip sa iyang
paghulagway sa pito ka mga hampak nga mohasol sa mga dautan sa katapusang
mga adlaw. Kini nga mga hampak mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo.

Sa panan-awon ni Juan, ang matag hampak girepresentahan sa usa ka anghel nga
nagbu-bu og “panaksan nga napuno sa kapungot sa Dios” (Pinadayag 15:7).
Basaha ang mosunod nga mga tudling gikan sa Pinadayag 16, nga mangita sa pito
ka mga hampak. Pagsulat og mubo nga deskripsyon sa matag hampak tupad sa
tukma nga numero sa mosunod nga tsart:

Hampak 1: Pinadayag 16:2

Hampak 2: Pinadayag 16:3

Hampak 3: Pinadayag 16:4

Hampak 4: Pinadayag 16:8–9

Hampak 5: Pinadayag 16:10–11

Hampak 6: Pinadayag 16:12

Hampak 7: Pinadayag 16:17–21

Basaha ang Pinadayag 16:15, nga mangita kon unsay atong mabuhat aron
maandam sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

Ang mga pulong nga “magabantay sa iyang mga bisti aron dili siya magalakaw nga
hubo” (Pinadayag 16:15) nagpasabut nga andam sa espirituhanong paagi. Kadtong
“magabantay sa [iyang] mga bisti” ug andam sa espirituhanong paagi sa katapusan
magsul-ob sa kupo sa pagkamatarung nga ihatag ngadto sa tanan nga takus nga
mopuyo uban sa Dios sa celestial nga gingharian (tan-awa sa Pinadayag 3:3–5;
7:13–17).

Mahimo nimong isulat o timan-an ang mosunod nga kamatuoran diha sa imong
mga kasulatan tupad sa Pinadayag 16:15: Kon kita magmabinantayon ug andam
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sa espirituhanong paagi, niana kita andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo.

Importanteng hinumduman nga ang Ginoo nahigugma sa Iyang mga katawhan ug
magbantay kanila sa ulahing mga adlaw, bisan sa taliwala sa grabe nga kalaglagan
ug dako nga gubat. Kinahanglan kitang magmabinantayon ug andam sa
espirituhanong paagi aron makadawat kita sa proteksyon ug mga panalangin sa
Ginoo. Kon gusto nimong masayud og dugang mahitungod sa Armagedon nga
gihisgutan sa Pinadayag 16:16, tan-awa ang natala sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan nga “Armagedon.”

3. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Pinadayag 14–16 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 32: DAY 3

Pinadayag 17–19
Pasiuna
Si Apostol Juan nakakita nga ang espiritwal nga Babelonia, o ang dautan nga
kalibutan, makiggubat batok sa Kordero sa Dios ug nga ang Kordero modaug batok
sa dautan. Ang mga Santos gitawag nga mogawas gikan sa espiritwal nga
Babelonia, ug ang limpyo ug matarung pagatawagon ngadto sa panihapon sa kasal
sa Kordero. Nakita ni Juan ang pag-abut ni Jesukristo uban sa dakong gahum sa
paglaglag niadtong nakig-away batok Kaniya.

Pinadayag 17–18
Si Juan nakakita sa kalaglagan sa espiritwal nga Babelonia
Si Elder Lynn G. Robbins sa Seventy mitudlo, “Mas sayon ang paglikay sa tintasyon
kay sa pagpakigbatok sa tintasyon” (“Avoid It” [debosyonal sa Brigham Young
University, Sept. 17, 2013], 1, speeches.byu.edu).

Ngano kaha nga mas sayon ang paglikay sa tintasyon kay sa pagpakigbatok niini?
____________________

Hunahunaa kon unsay mahitabo kon atong ibutang ang atong kaugalingon sa mga
sitwasyon diin kinahanglang kanunay kitang makigbatok sa tintasyon.

Samtang imong tun-an ang Pinadayag 17–18, pangita og kamatuoran nga
makatabang kanimo nga masayud unsaon sa paglikay sa kadaghanan sa mga
tintasyon ug mga sala sa kalibutan.

Diha sa Pinadayag 16 atong nakat-unan nga si Apostol Juan nakakita diha sa
panan-awon sa pito ka mga anghel nga mobu-bu sa mga hampak [kasakitan]
ngadto sa mga dautan sa katapusang mga adlaw. Basaha ang Pinadayag 17:1, nga
mangita kon unsay gisulti sa usa sa pito ka mga anghel nga iyang ipakita ni Juan.

Sumala sa Pinadayag 17:15, ang “daghang katubigan” nga gilingkuran sa babaye
(tan-awa sa bersikulo 1) nagrepresentar sa katawhan ug kanasuran diin siya
adunay gahum ug impluwensya (tan-awa usab sa 1 Nephi 14:11).

Basaha ang Pinadayag 17:2–6, nga mangita sa mga pulong nga naghulagway sa
babaye ug sa iyang impluwensya sa kalibutan. Ang pulong nga nakighilawas sa
bersikulo 2 nagpasabut sa imoral ug dautan nga mga buhat.

Sa bersikulo 2, giunsa paghulagway ang impluwensya sa babaye diha sa mga
magmamando ug mga katawhan sa yuta?

Unsa kaha ang girepresentahan sa Pinadayag 17:6 sa babaye nga nahubog sa dugo
sa mga Santos ug mga martir? Timan-i nga ang pulong nga nahibulong dinhi niini
nga bersikulo nagpasabut sa katingala.

Ang mananap nga gihulagway diha sa Pinadayag 17:3 mahimong nagrepresentar
sa Roma sa panahon ni Juan ingon man usab sa dautan nga mga gingharian ug
kanasuran sa katapusang mga adlaw (tan-awa sa Pinadayag 17:8–13).

Basaha ang Pinadayag 17:18, nga mangita kon unsay girepresentahan sa babaye.
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Ang “bantugang siyudad” sa bersikulo 18 nagpasabut sa espiritwal nga Babelonia
(tan-awa sa Pinadayag 14:8; D&P 133:14). Tungod sa pagkakalibutanon ug
korupsyon sa karaang Babelonia, ug tungod kay kini usa ka lugar diin ang mga
anak sa Israel nabihag, ang Babelonia kasagaran nga gigamit sa pasumbingay nga
paagi diha sa mga kasulatan sa pagrepresentar sa sala, pagkakalibutanon, sa
impluwensya sa yawa dinhi sa yuta, ug sa espiritwal nga pagkabihag (tan-awa usab
sa 1 Nephi 13:1–9; 14:9–10).

Basaha ang Pinadayag 17:14, nga mangita kon kinsa ang pakigbatukan sa mga
sumusunod sa Babelonia.

Unsay moresulta niini nga gubat?

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga sa katapusang mga adlaw, si
Jesukristo mobuntog sa pagkadautan sa kalibutan. Ikonsiderar ang pagmarka o
pagtimaan sa mga pulong diha sa Pinadayag 17:14 nga nagtudlo niini nga
kamatuoran.

1. Sa imong scripture study journal, isulat kon sa unsang paagi ang
pagkasayud niini nga kamatuoran makatabang nimo isip usa ka

sumusunod ni Jesukristo.

Sa Pinadayag 18:1–3 atong mabasa nga ang lain nga anghel mipahibalo sa
pagkapukan sa dautan nga Babelonia. Basaha ang Pinadayag 18:4, nga mangita
kon unsay gisugo sa Manluluwas nga buhaton sa Iyang katawhan.

Unsa ang mga rason nga gihatag sa Ginoo aron ang Iyang katawhan mogawas sa
Babelonia?

Usa ka baruganan nga atong makat-unan gikan sa Pinadayag 18:4 mao nga ang
pagpahimulag sa atong kaugalingon gikan sa pagkadautan sa kalibutan
makatabang kanato sa paglikay sa sala ug sa mga paghukom nga moabut
diha sa mga dautan sa katapusang mga adlaw. Ikonsiderar ang pagsulat o
pagtimaan niini nga baruganan diha sa imong mga kasulatan tupad sa Pinadayag
18:4.

2. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture
study journal:

a. Sa unsang paagi ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo makatabang
kanato sa pagbulag sa atong kaugalingon gikan sa pagkadautan sa
kalibutan?

b. Unsa ang pipila ka mga hagit nga mahimong atubangon sa kabatan-onan
samtang naningkamot sila nga mabulag ang ilang kaugalingon gikan sa
pagkadautan sa kalibutan apan sa gihapon mopadayon sa pagpuyo,
paghigugma, ug pakig-uban niadtong dili susama nila og mga sumbanan?

c. Sa unsang paagi nga ang pagbulag gikan sa dili matarung nga mga
impluwensya ug mga binuhatan nakatabang kanimo ug sa uban nga imong
kaila nga malikayan ang pipila sa mga tintasyon ug sala sa kalibutan?

Hunahunaa kon unsang dili matarung nga mga impluwensya o binuhatan ang
kinahanglan nimong ibulag sa imong kaugalingon ug unsaon nimo sa pagbuhat
niini. Hangyoa ang Langitnong Amahan diha sa pag-ampo aron sa pagtabang

UNIT 32,  DAY 3

781



kanimo sa imong mga paningkamot sa pagbulag sa imong kaugalingon gikan
niadtong dili matarung nga mga impluwensya ug mga binuhatan.

Sa Pinadayag 18:5–24 atong mabasa nga si Juan nakakita sa pagkapukan sa dautan
nga Babelonia ug sa kasubo sa iyang mga tigsuporta.

Pinadayag 19
Nakita ni Juan si Jesukristo nga miabut uban sa gahum aron sa paglaglag niadtong
nakig-away batok Kaniya
Hunahunaa ang labing maayo nga gasa
nga imong mahatag sa imong umaabut
nga kapikas sa adlaw sa inyong kasal.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles: “Sa adlaw sa inyong kasal ang labing
maayong gasa nga mahimo nimong ihatag sa imong mahangturong kompanyon
mao ang labing maayo nimong kaugalingon—limpyo ug putli ug takus nga
suklian sa ingon nga kaputli” (“Personal Purity,” Ensign, Nob. 1998, 77).

Ngano kaha nga ang pagkahimong limpyo ug putli maoy labing maayo nga gasa
nga imong mahatag sa imong kapikas sa adlaw sa inyong kasal?
____________________

Ang Pinadayag 19 naglakip og pasumbingay sa kasal nga gigamit sa paghulagway
sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Sumala sa Pinadayag 19:1–6 si Apostol
Juan nakakita nga ang mga matarung modayeg sa Dios alang sa Iyang mga
paghukom batok sa mga dautan.

Basaha ang Pinadayag 19:7, nga mangita kon kang kinsang kasal ang gipahibalo sa
anghel kang Juan.

Unsay nahibaloan ni Juan mahitungod sa asawa sa Kordero?

Ang “kasal sa Kordero” (Pinadayag 19:7) nagpasabut sa Ikaduhang Pag-anhi sa
Manluluwas.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, nga mangita kon si kinsa ang pangasaw-unon
sa Kordero: “Niini nga dispensasyon ang Pamanhunon, kinsa mao ang Kordero sa
Dios, moanhi aron sa pag-angkon sa iyang pangasaw-unon, nga mao ang
Simbahan nga gilangkuban sa matinud-anong mga santos kinsa nagbantay alang
sa iyang pagbalik” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 469).
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Ikonsiderar ang pipila ka mga paagi nga ang relasyon sa kaminyoon usa ka haum
nga simbolo alang sa atong relasyon sa pakigsaad uban ni Jesukristo. Sa imong
pagpamalandong, hunahunaa kon sa unsang paagi nga kaminyoon usa ka relasyon
nga nagkinahanglan og pagkamatinud-anon, sakripisyo, gugma, pasalig, ug
pagsalig.

Pamalandungi ang mga Doktrina ug mga Baruganan
Ang pagpamalandong naglakip sa paghunahuna, paghinuktok, pagpangutana, ug
pagtimbang-timbang sa unsay imong nahibaloan ug unsay gipaningkamutan nimong masabtan.
Ang pagpamalandong sa kasagaran motabang kanato nga makasabut kon unsay gikinahanglan
natong buhaton aron magamit ang mga baruganan sa ebanghelyo. Samtang mopadayon ka sa
pagtuon sa basahon sa Pinadayag, ikonsiderar ang paggahin og panahon sa pagpamalandong sa
mga tudling nga gusto nimong mas masabtan pa og maayo.

Basaha ang Pinadayag 19:8–9, nga mangita kon unsay mahimo sa mga Santos aron
maandam ang ilang mga kaugalingon alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa
Manluluwas.

Ang puti nga lino nga gihisgutan diha sa bersikulo 8 mahimong magsimbolo sa
pagkabalaan, pagkalimpyo, ug pagkamatarung. Sumala sa gisimbolohan sa sinina
sa asawa sa Kordero, unsay kinahanglan natong buhaton aron maandam ang atong
kaugalingon alang sa pag-anhi ni Ginoong Jesukristo?

Usa ka kamatuoran nga atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mao nga
kon kita limpyo ug matarung, niana kita andam sa pag-anhi ni Ginoong
Jesukristo. Ikonsiderar ang pagmarka o pagtimaan sa mga pulong diha sa
Pinadayag 19:8 nga nagtudlo niini nga kamatuoran.

Ang pulong nga gitugot diha sa Pinadayag 19:8 nagpasabut nga gihatag o gitugyan.
Ang malimpyohan sa sala ug mahimong matarung usa ka gasa gikan sa Dios.

Hunahunaa ang mosunod nga mga pangutana: Unsay nabuhat sa Dios sa
paghatag og paagi aron malimpyohan kita sa sala ug mahimong matarung? Ngano
kaha nga ang pagkahimong limpyo ug matarung maoy usa sa pinakamaayong mga
gasa nga atong mahatag sa Manluluwas sa Iyang pag-anhi og usab?

Desisyuni ang unsay kinahanglan nimong buhaton aron mahimong limpyo ug
matarung aron mahimo kang andam sa pag-anhi ni Ginoong Jesukristo. Buhata
ang bisan unsang pag-aghat nga imong madawat.

Basaha ang Pinadayag 19:10, nga mangita kon unsay reaksyon ni Juan human
makadungog sa gisangyaw sa anghel kaniya. Kini nga anghel gihatagan og
awtoridad gikan sa Dios aron mamulong ug morepresentar ni Jesukristo.

Unsay gideklarar sa anghel ngadto ni Juan nga gihuptan niya (sa anghel) ug sa
ubang mga sulugoon sa Dios?

Ang “espiritu sa propesiya” (Pinadayag 19:10) nagpasabut sa gasa sa pagpadayag
ug inspirasyon gikan sa Dios, nga nagtugot sa usa ka tawo nga makadawat ug
mamulong sa Iyang pulong (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Pagpanagna, Panagna,” scriptures.lds.org).
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Sa unsang mga paagi kaha nga ang pagpamatuod susama sa pagpanagna?
____________________

Sa unsang paagi nga ang pagbaton og pagpamatuod kabahin ni Jesus
makaimpluwensya sa imong pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi?

Basaha ang Pinadayag 19:11–16, nga mangita sa mga pulong nga naghulagway sa
Manluluwas sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi. Basaha usab ang Hubad ni Joseph
Smith, Pinadayag 19:15 (sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, scriptures.lds.org).

Ang puti nga kabayo nga gihisgutan sa Pinadayag 19:11 nagsimbolo sa pagbuntog
ug kadaugan. Ang Manluluwas moanhi aron sa pagbuntog sa sala ug pagkadautan.

Timan-i kon giunsa paghulagway ang sinina sa Manluluwas diha sa Pinadayag
19:13. Ang mga pulong nga “bisti nga gikatuslob sa dugo” nagpasabut nga kolor
dugo ang Iyang sinina. Kini nga kolor nagsimbolo sa kalaglagan sa mga dautan sa
Iyang pag-anhi (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 133: 46–51), ug kini
makapahinumdom usab nato sa pag-antus nga Iyang nasinati atol sa Iyang
Pag-ula.

Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo:

“Kay miagas ang dugo sa matag lungag sa panit, unsa kaha ka pula ang Iyang
saput sa Getsemani, unsa ka pula niana nga kupo!

“Dili ikatingala, inig anhi ni Kristo diha sa gahum ug himaya, nga Siya moanhi
sul-ob ang makapahinumdom nga pulang sinina (tan-awa sa D&P 133: 48),
nagpasabut dili lamang sa pigsanan sa kasuko, apan usab sa pagpahinumdom
kanato kon sa unsang paagi Siya nag-antus alang kanato didto sa Getsemani ug

didto sa Kalbaryo!” (“Overcome … Even As I Also Overcame,” Ensign, Mayo 1987, 72).

Sumala sa Hubad ni Joseph Smith, Pinadayag 19:15, nakita ni Juan nga sa pag-anhi
sa Manluluwas isip Hari sa mga Hari ug Ginoo sa mga Ginoo (tan-awa sa
Pinadayag 19:16), Siya magmando sa mga kanasuran pinaagi sa pulong sa Dios. Sa
Pinadayag 19:17–21, nakita ni Juan ang pagkalaglag niadtong nakig-away batok sa
Kordero sa Dios. Timan-i nga ang Joseph Smith Translation sa Pinadayag 19:18
nagklaro nga ang “tanang tawo, sa gawas ug sa mga ulipon, sa timawa ug sa mga
dagko” nagpasabut sa “tanan nga makig-away batok sa Kordero.”

3. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Pinadayag 17–19 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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UNIT 32: DAY 4

Pinadayag 20–22
Pasiuna
Si Apostol Juan nakakita diha sa panan-awon sa milenyal nga adlaw ug sa
Katapusang Paghukom. Siya usab nakakita sa “usa ka bag-ong langit ug ang usa ka
bag-ong yuta” (Pinadayag 21:1) ug sa celestial nga siyudad sa Dios nga i-establisar
dinhi sa yuta. Gitapos ni Juan ang iyang rekord uban sa usa ka hangyo nga ang
Ginoo mobalik sa yuta.

Pinadayag 20
Si Juan nakakita sa milenyal nga adlaw ug sa Katapusang Paghukom
Isip kabahin sa plano sa Langitnong
Amahan sa kaluwasan, ang matag tawo
nga nakapuyo dinhi sa yuta mobarug
atubangan sa Dios aron pagahukman.
Hunahunaa kon sama sa unsa kaha ang
Katapusang Paghukom.

1. Sa imong scripture study journal, isulat ang gilauman nimo nga
panghunahuna ug pagbati kon magbarug ka sa atubangan sa Dios

aron pagahukman.

Sumala sa narekord diha sa Pinadayag 20:1–11, nakita ni Juan nga si Satanas
gapuson panahon sa Milenyum ug ang mga matarung mabanhaw isip kabahin sa
Unang Pagkabanhaw. Nakita usab niya nga si Satanas “buhian sa makadiyot” sa
katapusan sa Milenyum (Pinadayag 20:3). Human si Satanas ug ang iyang mga
sumusunod makig-away batok sa mga Santos sa katapusang higayon, siya
“itambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre … hangtud sa kahangturan”
(Pinadayag 20:10). Dayon ang Katapusang Paghukom mahitabo.

Basaha ang Pinadayag 20:12, nga mangita kon unsaon kita paghukom sa Dios.
(Ang Pinadayag 20:12 usa ka scripture mastery passage. Mahimo nimo kining
markahan sa lahi nga paagi aron sayon nimo kining makit-an sa umaabut.)

Kompletuha ang mosunod nga doktrina nga atong nakat-unan gikan niini nga
bersikulo: Ang Dios mohukom kanato pinasikad sa ____________________
sumala sa ____________________.

Ang mga basahon nga gipasabut diha sa Pinadayag 20:12 naglakip sa mga
kasulatan, mga rekord sa Simbahan nga nagrekord sa makaluwas nga mga
ordinansa, ug sa basahon sa kinabuhi.

Basaha ang mosunod nga pagpasabut sa basahon sa kinabuhi: “Sa usa ka pagsabut
ang basahon sa kinabuhi mao ang sumada sa tanang mga hunahuna ug mga
binuhatan sa usa ka tawo—ang talaan sa iyang kinabuhi. Hinoon, ang mga
kasulatan nagpasabut nga usa ka langitnong rekord ang gitipigan kabahin sa mga
matinud-anon, kansang mga ngalan nahisulat, ingon man usab usa ka saysay sa
ilang matarung nga mga buhat (D&P 88:2; 128:7)” (Bible Dictionary sa LDS
English version sa Biblia, “Book of Life”).
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Basaha ang Pinadayag 20:13, nga mangita kon unsay mahitabo sa dili pa ang
Katapusang Paghukom.

Ang mga dautan ug dili mahinulsulon pagabanhawon sa katapusan nga
Pagkabanhaw, sa katapusan sa Milenyum, ug mobarug usab aron pagahukman
sumala sa ilang mga buhat (tan-awa sa D&P 76:85).

2. Hunahunaa ang nag-unang doktrina nga imong nahibaloan (Ang
Dios mohukom kanato pinasikad sa mga basahon nga nahisulat

sumala sa atong mga buhat). Dayon tubaga ang mosunod nga pangutana sa
imong scripture study journal: Sa unsang paagi ang pagsabut ug pagtuo niini
nga doktrina makaapekto sa atong mga binuhatan karon ug sa tibuok natong
kinabuhi? Hunahunaa usab kon unsay mas maayo nimong mabuhat sa imong
kinabuhi sa pag-andam alang sa Katapusang Paghukom ug aron makita ang
imong ngalan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi.

Scripture Mastery—Pinadayag 20:12
3. Gamita ang mga scripture study tool sama sa mga footnote, ang

Giya ngadto sa mga Kasulatan (scriptures.lds.org), ug ang Topical
Guide sa LDS English version sa Biblia aron sa pagpangita og dugang nga mga
kasulatan nga nagtudlo mahitungod sa Katapusang Paghukom. Paghimo og
lista sa mga reference diha sa imong scripture study journal. Mahimo usab
nimong isulat o timan-an kini nga mga reference diha sa imong mga kasulatan
duol sa Pinadayag 20:12. Isulat sa imong scripture study journal ang dugang
nga mga kamatuoran kabahin sa Katapusang Paghukom nga imong
nakat-unan pinaagi niini nga mga cross-reference.
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Pinadayag 21
Si Juan nakakita og usa ka bag-o nga langit ug usa ka bag-o nga yuta ug sa celestial
nga siyudad sa Dios
Paghunahuna og usa ka higayon sa
imong kinabuhi sa dihang nakasinati ka
og dako nga kasubo o kasakit.

Paglista og pipila ka mga butang niini
nga kinabuhi nga mahimong
hinungdan sa atong dako nga kasubo o
kasakit: ____________________

Samtang magtuon ka sa Pinadayag 21,
pangita og kamatuoran nga
makatabang sa paghatag kanimo og
kahupayan atol sa lisud nga mga
panahon.

Ang Pinadayag 21–22 usa ka
pagpadayon sa panan-awon ni Apostol
Juan sa mga panghitabo nga mahitabo
human sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo.

Basaha ang Pinadayag 21:1–2, nga
mangita kon unsay nakita ni Juan nga
mahitabo.

Ang paghisgut ni Juan sa “usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta”
(Pinadayag 21:1) mahimong nagpasabut ngadto sa panghitabo nga mahitabo sa
Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo, diha nga ang yuta mausab ngadto sa paraisohanon
nga kahimtang nga maoy kahimtang niini sa wala pa ang Pagkapukan ni Adan ug
Eva. Si Juan mahimong nagpasabut usab sa kausaban nga mahitabo sa katapusan
sa Milenyum, sa diha nga ang yuta mausab ngadto sa celestial nga kahimtang
(tan-awa sa D&P 29:22–24).

Basaha ang Pinadayag 21:3–4, nga mangita kon unsay buhaton sa Dios alang sa
Iyang katawhan.

Gikan niini nga mga bersikulo atong makat-unan nga ang Dios mopuyo uban sa
Iyang mga katawhan ug mohupay kanila, ug sila dili na makasinati og
kamatayon, kasubo o kasakit.

Si Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut nga ang Dios mobalos sa mga matarung alang sa tanang mortal nga
mga kasubo ug kasakit: “Ang Ginoo mobalos sa matag matinud-anon sa matag
mawala. Nga kana diin gikuha gikan niadtong nahigugma sa Ginoo mahimong
idugang ngadto kanila sa Iyang kaugalingong pamaagi. Samtang kini dili moabut
sa panahon nga kini atong gitinguha, ang matinud-anon mahimong masayud

nga ang matag luha karon sa katapusan mahimong ibalik gatusan pil-a uban sa mga luha sa
kalipay ug pasalamat” (“Bisan Unsa ang Mahitabo, ug Dawata Kini,” Ensign o Liahona, Nob.
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2008, 28).

4. Tubaga ang mosunod nga pangutana sa imong scripture study
journal: Sa unsang paagi ang pagkasayud nga ang Dios mohupay sa

Iyang mga katawhan ug mobalos sa ilang mga kasubo ug kasakit makatabang
kanato kon kita makasinati og mga hagit karon?

Basaha ang Pinadayag 21:7, nga mangita kon unsay gisaad sa Ginoo niadtong
matinud-anong makabuntog.

Base sa unsay imong nakat-unan gikan sa basahon sa Pinadayag mahitungod sa
mga hagit ug mga kasamok sa katapusang mga adlaw, unsa nga mga matang sa
mga butang ang gikinahanglan natong buntugon aron makapuyo uban sa Dios?

Ang Pinadayag 21:8 naghulagway sa kahimtang sa mga masinupakon ug dili
mahinulsulon. Ang “ikaduhang kamatayon” mao ang espiritwal nga kamatayon, o
ang pagkahimulag gikan sa Dios, nga masinati niadtong tuyo nga misupak batok
sa kahayag ug kamatuoran.

Basaha ang Pinadayag 21:9–21, nga mangita sa paghulagway ni Juan sa celestial
nga siyudad sa Dios.

Basaha ang Pinadayag 21:22–27, nga mangita kon unsa unya ang presensya sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo alang niadtong nagpuyo niini nga siyudad.

Pinadayag 22
Si Juan mitapos sa rekord sa iyang panan-awon
Sa Pinadayag 22 atong mabasa ang dugang paghulagway ni Apostol Juan sa balaan
nga siyudad sa Dios. Isip kabahin sa iyang paghulagway, si Juan mihisgut og usa ka
trono (tan-awa sa Pinadayag 22:1).
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Basaha ang Pinadayag 22:1–2, ug
drowinga kon unsa pay nakita ni Juan
agi og dugang sa trono.

Timan-i nga nahibaloan ni Juan nga
ang kahoy namunga og daghan sa
tanang panahon ug nga ang mga dahon
niini makaayo sa mga nasud. Ang
Basahon ni Mormon nagrekord nga si
Lehi ug Nephi parehong nakakita og
panan-awon sa kahoy sa kinabuhi. Si
Nephi nakakat-on nga ang kahoy ug
ang tuburan sa buhi nga tubig
nagrepresentar sa gugma sa Dios
(tan-awa sa 1 Nephi 11:25). Ang labing
dakong pagpakita sa gugma sa Dios
mao ang Pag-ula ni Jesukristo (tan-awa
sa Juan 3:16; 1 Juan 4:9). Ang bunga sa
kahoy mahimong nagrepresentar usab
sa mga panalangin sa Pag-ula, sama sa
kinabuhing dayon (tan-awa sa D&P
14:7).

Sa Pinadayag 22:3–12, atong mabasa nga agig dugang sa pagkakita niining celestial
nga siyudad, si Juan nakadawat usab og pagsaksi gikan sa anghel nga namulong
kaniya nga ang mga butang nga gipadayag ngadto kaniya tinuod. Si Juan nakakita
usab nga ang Manluluwas moganti sa tanan nga mga tawo sumala sa ilang
mga buhat.

Basaha ang Pinadayag 22:14, nga mangita kon unsay kinahanglan natong buhaton
aron tugutan nga makasulod sa celestial nga gingharian.

Ang “makabaton … sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa
kinabuhi” (Pinadayag 22:14) nagpasabut nga mahimong takus sa pagdawat sa
tanang mga panalangin sa Pag-ula ni Jesukristo, lakip ang kinabuhing dayon.

Gikan niini nga bersikulo atong makat-unan nga kon kita mosunod sa mga sugo
sa Ginoo, niana makadawat kita sa tanang panalangin sa Pag-ula ni
Jesukristo ug makasulod sa celestial nga gingharian. Ang pagsunod sa Iyang
mga sugo naglakip sa pagdawat sa tanang mga ordinansa nga gikinahanglan aron
makasulod sa celestial nga gingharian.

Bisan og ang pipila ka mga panalangin sa Pag-ula—sama sa gasa sa
pagkabanhaw—libre nga gihatag ngadto sa tanang mga anak sa Dios, ang ubang
mga panalangin—sama sa kinabuhing dayon—maanaa lamang niadtong
makugihong nagtinguha sa paggamit sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo,
naghinulsol, ug nagsunod sa Iyang mga sugo.

Sa Pinadayag 22:15–19 atong mabasa nga kadtong wala magsunod sa mga sugo sa
Ginoo dili makasulod sa celestial nga siyudad. Si Jesukristo mipamatuod nga Siya
mihatag niini nga pagpadayag ngadto kang Juan, ug si Juan nagdapit sa tanan sa
pagduol ngadto sa mga tubig sa kinabuhi aron moinom nga gawasnon.
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Mipahimatngon si Juan sa iyang mga mambabasa nga dili mousab sa mensahe sa
basahon nga iyang gisulat.

Basaha ang Pinadayag 22:20, nga mangita kon unsay gihangyo ni Juan sa
Manluluwas.

Base sa unsay imong nakat-unan sa basahon sa Pinadayag, ngano kaha nga
gikahinaman ni Juan ang pag-abut sa Ginoo? ____________________

5. Congratulations sa paghuman niini nga kurso sa seminary sa
Bag-ong Tugon. Hunahunaa ang unsay imong nakat-unan ug gibati

karong tuiga, ug paggahin og gamayng panahon sa pagsulat diha sa imong
scripture study journal sa pipila sa mga pagtulun-an sa Bag-ong Tugon nga
nakaapekto kaayo kanimo karong tuiga. Isulat usab kon sa unsang paagi ang
imong pagpamatuod naapektuhan sa imong mga pagtuon sa seminary. Pangita
og oportunidad sa pagtudlo ug pagpamatuod sa unsay imong nakat-unan.

6. Isulat ang mosunod sa ubos sa mga assignment karong adlawa diha
sa imong scripture study journal:

Akong natun-an ang Pinadayag 20–22 ug nahuman kini nga leksyon sa (petsa).

Dugang nga mga pangutana, mga hunahuna, ug mga panabut nga gusto nakong
ipakigbahin sa akong magtutudlo:
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