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1

Usa ka Pagpamatuod kabahin ni Kristo
Sama sa tanang mga kasulatan, ang Daang Tugon usa ka saksi
ug pagpamatuod nga ang Dios buhi, nga si Jesukristo mao ang
Manluluwas sa tanang mga tawo, ug nga kita kinahanglan nga
mosimba kaniya ug mopuyo sa iyang mga pagtulun-an aron sa
pagbaton og kalinaw dinhi niini nga kinabuhi ug kinabuhing da-
yon human sa kamatayon.

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon, “Si Jesukristo mao ang
Dios sa Daang Tugon, ug Siya mao kinsa [nakigsulti] ngadto ni
Abraham ug Moises. Siya mao kinsa midasig ni Isaias ug Jeremias;
Siya mao kinsa nanagna nang daan pinaagi niadtong pinili nga
mga tawo sa mga panghitabo sa umaabut” (sa Conference Report,
Abr. 1997, 113; o Ensign, Mayo 1977, 76). 

Human sa iyang Pagkabanhaw, si Jesus mipakita ngadto sa duha
ka mga tawo nga naglakaw gikan sa Jerusalem ngadto sa Emmaus.
Gikutlo Niya ang mga panagna sa Daang Tugon mahitungod sa
iyang kaugalingon nga mipuno sa mga tawo sa Espiritu ug naka-
himo sa ilang mga kasingkasing sa pagdilaab uban sa pagpama-
tuod (tan-awa sa Lucas 24:13–32). Samtang ikaw magtuon sa
Daang Tugon, pangita og mga kamatuoran nga makatudlo kanimo
og dugang pa mahitungod ni Jesukristo ug unsaon sa paggamit sa
iyang ebanghelyo diha sa imong kinabuhi. Isip kabahin sa imong
pagtuon, magbaton ka og usa ka notebook alang sa mga panabut
ug mga assignment. Mahimo nga imong himoan og usa ka espesyal
nga dapit diha sa imong notebook alang sa unsay imong nakat-
unan nga piho nga mitudlo o mipamatuod ni Kristo. Mahimo usab
nga imong mamatikdan ang imong kasingkasing nga napuno
uban sa pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo samtang ikaw
mangita kaniya diha sa Daang Tugon.

Ang Istorya sa Daang Tugon
Ang Daang tugon misugod uban sa paglalang ni Adan ug ni Eva,
ang unang lalaki ug babaye. Kini dayon sa lakbit miasoy sa kasaysa-
yan kabahin sa kaliwatan ni Adan ug ni Eva hangtud ngadto sa pa-
nahon ni Noe sa dihang usa ka dakong lunop milaglag sa tanang
mga tawo ug mga hayop, gawas ni Noe ug sa iyang pamilya ug sa
mga hayop nga diha sa arka. Human sa pagsaysay sa istorya ni
Noe, ang Daang Tugon sa lakbit nagrekord sa mga panghitabo
hangtud nga midangat ngadto sa kinabuhi ni Abraham, kinsa misu-
lod og mga pakigsaad (sagradong mga saad) uban sa Dios ug mida-
wat og mga talagsaong mga saad gikan sa Dios kalabut sa iyang
kaliwatan. Ang mga saad nga gihimo sa Dios ngadto ni Abraham
gitawag og “Pakigsaad sama kang Abraham” (tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Pakigsaad sama kang Abraham). Ang pa-
kigsaad sama kang Abraham gipadayon ngadto sa anak nga lalaki
ni Abraham nga si Isaac ug sa apong lalaki nga si Jacob, kinsa giu-
sab sa Dios ang pangalan og Israel. Ang Daang Tugon dayon mire-
kord sa mga pakigdait sa Dios uban sa iyang mga katawhan sa
pakigsaad, ang mga kaliwat ni Jacob, kinsa gitawag og ang “balay
sa Israel” o ang “mga anak ni Israel.”

Pagtan-aw og Una sa Daang Tugon—Ang
Talaan sa mga Sulod
Tan-awa sa “Ang mga Pangalan ug ang Nagsunod-sunod nga
Tanang mga Basahon sa Daang Tugon ug sa Bag-ong Tugon”
diha sa atubangan sa imong Biblia. Sa dihang ang Daang Tugon

gihan-ay, ang mga basahon wala gipahimutang kanunay sa kro-
nolohiya nga pagkasunod-sunod. Kini mahimong usa ka maayo
nga ideya ang pagmarka sa imong talaan sa mga sulod aron ikaw
makahinumdom sa nagkalain-laing matang sa mga panulat diha
sa Daang Tugon. Sama pananglit, isulat ang mosunod nga upat
ka mga pangalan sunod sa mga basahon nga ilang gipasabut
diha sa imong talaan sa mga sulod. 

1. Ang Balaod. Ang mga basahon gikan sa Genesis ngadto sa
Deuteronomio kasagaran gipasabut isip “ang balaod.” Tungod
kay gisulat kini ni Moises usahay gitawag kini og “ang lima ka
basahon ni Moises.” Misugod ang Genesis sa Paglalang sa
kalibutan ug ni Adan ug ni Eva, ang Deuteronomio natapos
diha sa katapusan sa kinabuhi ni Moises. Kining lima ka mga
basahon miasoy mahitungod sa mga pakigsaad nga gihimo sa
Dios uban sa mga tawo ug mahitungod sa mga sugo nga ang
mga tawo kinahanglan gayud nga mosunod isip ila nga
kabahin sa pakigsaad.

2. Ang Kasaysayan. Ang mga basahon gikan sa Josue ngadto sa
Ester nag-asoy sa gipadayon nga kasaysayan sa mga anak ni
Israel sulod sa kapin sa unom ka gatus ka tuig human ni
Moises. Kini nga mga basahon kasagaran gitawag og “ang
kasaysayan.” Kini sa kinatibuk-an gihan-ay sa kronolohiya
nga pagkasunod-sunod: ang 1–2 Cronicas sa kadaghanan
bersyon sa lain nga tigsulat sa sama nga kasaysayan nga
makita diha sa 1–2 Mga Hari.

3. Ang Balak. Ang mga basahon gikan sa Job ngadto sa Ecclesiastes
puno sa mga pagtulun-an ug mga pagpadayag nga gisulat sa
balaknon nga porma; sa ingon, kini nga seksyon naila isip “ang
balak.” Ang Awit ni Solomon” anaa usab sa seksyon sa balak
bisan tuod, sumala ni Propeta Joseph Smith, kini dili usa ka
dinasig nga sinulat (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Awit ni Solomon”). Ang basahon sa mga Salmo
naglakip og mga pulong sa sagrado nga musika niana nga
panahon.

4. Ang mga Propeta. Ang mga basahon gikan sa Isaias ngadto sa
Malaquias naglakip sa mga pagtulun-an sa lain-lain nga mga
propeta atol sa panahon nga ang mga anak ni Israel adunay
mga hari. Dili kini makasaysayanong pagkasunod-sunod. Wala
kita makahibalo sa katarungan ngano nga kini anaa karon sa
ingon niini nga pagkahan-ay.

Kaayohan gikan sa Imong Pagtuon sa
Daang Tugon
Ang mga istorya sa Daang Tugon mao ang pipila sa labing ban-
tugan sa kasaysayan. Kon kita wala makahibalo niini, ang ka-
daghanan sa Bag-ong Tugon, Basahon ni Mormon, ug Doktrina
ug mga Pakigsaad dili tingali ingon ka makahuluganon. Apan
kinahanglan gayud atong himoon ang labaw pa kay sa mahibalo
lamang sa mga istorya. Kinahanglan gayud atong kat-unan ang
tinuod nga doktrina gikan niini ug gamiton kana nga doktrina
diha sa atong mga kinabuhi.

Samtang ikaw makugihon nga magtuon sa Daang Tugon, makama-
tikod ikaw og mga higayon nga ang Espiritu motandog sa imong
kasingkasing ug motabang kanimo nga mahimong mas labaw ka
Kristohanon. Sulod sa liboan ka mga tuig ang Daang Tugon nakata-
bang sa mga tawo uban sa hugot nga pagtuo sa pagsunod sa plano
sa Langitnong Amahan.

Pipila ka mga Butang nga Kinahanglan Imong 
Mahibaloan mahitungod sa Daang Tugon



Unsaon sa Paggamit Niini nga
Manwal
Ingon nga gisugyot sa ulohan niini nga manwal, kini usa ka giya
sa imong pagtuon sa mga kasulatan. Kini nga manwal mohatag
kanimo og tabang sa mosunod nga mga paagi.

Pasiuna
Giimprinta ubos sa matag papel-linukot imong makit-
an ang mga pasiuna ngadto sa mga kapitulo diha sa

mga kasulatan nga imong basahonon ug ang mga pagpasabut sa
mga kapitulo nga dili nimo basahon. Ang seksyon nga “Pasiuna”
naglakip sa mosunod nga mga matang sa impormasyon:

• Ang makasaysayanong dapit nahitaboan

• Usa ka pagpasabut kon unsay kalabutan sa kasulatan ngadto
sa mga kapitulo sa wala pa o sa human niini.

• Mga pangutana nga angay hunahunaon sa dili pa mobasa o
sa panahon sa imong pagbasa aron sa pagtabang kanimo sa
paghunahuna og maayo sa mensahe sa hut-ong sa kasulatan

Pagsabut sa mga Kasulatan
Ang seksyon nga “Pagsabut sa mga Kasulatan” nagha-
tag og tabang alang sa lisud nga mga pulong o mga

hugpong sa pulong uban sa komentaryo nga makatabang kanimo
sa pagsabut sa mga ideya ug mga konsepto nga gilakip diha sa
mga kasulatan. Kasagaran kini nga komentaryo milakip sa mga
pahayag sa mga General Authority.

Pagtuon sa mga Kasulatan
Ang seksyon nga “Pagtuon sa mga Kasulatan” naglakip
og mga pangutana ug mga kalihokan nga motabang 

kanimo sa pagdiskubre, sa paghunahuna, ug sa paggamit sa mga
baruganan sa ebanghelyo nga makita diha sa mga kasulatan. Ikaw
mobuhat niini nga mga kalihokan diha sa usa ka notebook o diha
sa imong kaugalingon nga papel tungod kay ang luna sa sulata-
nan wala gibutang dinhi niini nga manwal.

Ang mosunod nga mga paagi motabang kanimo samtang ikaw
magtuon sa mga kasulatan:

• Sugdi pinaagi sa pag-ampo.

• Basaha ang pasiuna sa kapitulo nga imong pagatun-an ug
hunahunaa ang uban “Sa Dili pa ang Pagbasa” nga mga
kahanas sa pagtuon (tan-awa sa p. 5).

• Basaha ang gipabasa nga mga kapitulo. Samtang ikaw
nagbasa, dangop ngadto sa seksyon nga “Pagsabut sa mga
Kasulatan” diha sa manwal alang sa tabang. Gamita ang
“Panahon sa Pagbasa” nga mga kahanas sa pagtuon (tan-
awa sa p. 6). Gamita ang imong notebook o papel sa
pagkuha og mga mubo nga sulat ug sa pagsulat og mga
pangutana. Pagsulat usab mahitungod sa mga pagbati o
mga hunahuna nga importante kanimo.

• Himoa ang mga kalihokan diha sa seksyon nga “Pagtuon sa
mga Kasulatan” alang sa kapitulo nga imong gibasa. Usahay
ikaw makapili hain nga mga kalihokan ang kompletohon.
Kon ikaw buot nga makakat-on og dugang pa mahitungod sa
Daang Tugon, kompletoha ang tanan nga mga kalihokan.

Programa sa Home Study sa Seminary
Kon ikaw anaa sa home study program sa seminary, ang tsart sa
pagbasa nga misunod mopakita kanimo unsa ang kinahanglan ni-
mong basahon matag semana sa seminary. Hinumdumi nga ang
seminary usa ka inadlaw-adlaw nga programa sa relihiyusong
edukasyon, nga ang mainampuon nga pagbasa sa imong mga ka-
sulatan kinahanglan nga himoong inadlaw-adlaw nga buhat, ug
nga imong kinahanglan nga buhaton ang imong mga assignment
sa seminary matag adlaw nga ting-eskwela bisan tuod ikaw dili
motambong og seminary matag adlaw. Kon ikaw adunay sobra o
kulang sa treynta y sais ka semana sa imong tuig sa seminary, ang
imong magtutudlo mosulti kanimo hain nga mga kapitulo ang ki-
nahanglan nga imong basahon sulod sa semana ug hain nga mga
assignment ang kompletohon. Ang pagbasa sa mga kasulatan ug
ang paggamit niini nga manwal kinahanglan nga mokabat sa
treynta ngadto sa kwarenta minutos matag adlaw sa ting-eskwela
nga ikaw dili motambong og klase sa seminary.

Matag semana ikaw kinahanglan nga mohatag sa imong magtu-
tudlo sa mga pahina gikan sa imong notebook nga naglakip sa
imong mga hunahuna mahitungod sa mga kasulatan ug sa mga
pangutana nga imong gitubag alang niana nga semana. Ang
imong magtutudlo mobasa ug motubag niini ug mouli sa imong
notebook kanimo. Mahimong ikaw mopili sa paggamit og duha
ka notebook ug gamiton kini sa matag lain-lain nga semana.
Mahimo usab nga isulat nimo sa usa ka notebook nga matang-
tang ra ang pahina ug mohatag sa mga pahina nga imong gibuhat
niana nga semana. Kon iuli sa imong magtutudlo ang mga pa-
hina, ibalik kini og butang ngadto sa notebook.

Programa sa Daily Seminary
Kon ikaw anaa sa programa sa daily seminary, ikaw mogamit ni-
ini nga giya sa pagtuon ingon nga gitudlo sa imong magtutudlo.
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B

A

Ang Exodo 21–23 naglangkob og piho, sa matag sitwasyon
nga paggamit sa mga balaod sa Dios. Sama pananglit, ang
“dili ka magpatay” usa sa Napulo ka mga Sugo; apan unsa
kon nakapasakit ka og maayo sa usa ka tawo? O unsa kon
nakapatay ka og hayop batok sa tawo? AngExodo 21–23 nag-
hisgot og daghan niini nga mga matang sa pangutana ug nag-
hulagway usab sa silot nga mahimong modangat gikan sa
paglapas niini nga sugo. Ang mga pagsilot nga gihatag mao
ang labing dagko nga silot alang sa usa ka paglapas ug dili ki-
nahanglan nga diha-diha moabut dayon. Kini nga baruganan
sa Daang Tugon giilisan pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo
(tan-awa sa Mateo 5:38–48).

Si Moises mipasabut sa mga ba-
laod sa Dios ngadto sa mga anak
ni Israel diha sa Exodo 20–23.
Aron sila mouswag pa og du-
gang, sila gikinahanglan nga
mopasalig og una sa ilang mga
kaugalingon sa pagsunod niadto
nga mga balaod. Ang Exodo 24
nagsaysay sa pasalig nga gihimo
sa mga Israelita nga miandam

kanila sa pagdawat og mas taas nga mga balaod nga may kala-
butan sa templo. Sa ingon, ang Ginoo mitawag og usab ni
Moises tungas ngadto sa Sinai alang sa ikaupat nga higayon
aron sa pagdawat og dugang pa nga impormasyon mahitu-
ngod sa mga ordinansa nga motugot sa mga katawhan sa 
pagsulod sa iyang presensya.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 24

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa Ka Importante ang mga
Pakigsaad?

1. Human ihatag ni Moises ngadto sa mga tawo ang mga ba-
laod sa Dios, unsa ang ilang gibuhat sa mga pakigsaad?
(tan-awa sa Exodo 24:3–8).

2. Sumala sa Exodo 24:9–11 unsa ang nahitabo sa kapitoan
ka mga elder sa Israel tungod kay sila mihimo niini nga
pakigsaad?

3. Unsa ang gisaad sa Ginoo nga mahitabo samtang ikaw nag-
himo ug naghupot sa mga pakigsaad uban kaniya? (tan-awa
sa Mosiah 18:8–10; D&P 20:77, 79). Sa unsa nga paagi kini
nga mga saad may kalabutan ngadto sa unsay nahitabo ni
Moises ug sa kapitoan ka mga elder?

Ang Exodo 25–27, 30 naglangkob sa mga panudlo sa
Ginoo ngadto ni Moises mahitungod sa pagtukod sa taber-
nakulo. Ang tabernakulo usa ka sagrado nga dapit ngadto
sa mga anak ni Israel sama nga ang templo usa ka sagrado
nga dapit ngari kanato karon. Kini nga tabernakulo gide-
sinyo nga mahimong madala-dala tungod kay ang mga
anak ni Israel kasagaran nagbalhin-balhin samtang diha
sa kamingawan. Ang mga panudlo alang sa pagtukod sa
tabernakulo mga detalyado kaayo, nagtabang kanato sa
pagsabut nga ang tanan mahitungod sa usa ka templo
importante ngadto sa Ginoo samtang siya nagtudlo ug
nagdasig sa iyang mga katawhan. Ang estraktura ug ang
mga kagamitan nagtudlo kanato og importante nga mga
baruganan nga naghimo kanato nga mobati nga mas duol
ngadto kaniya ug mohupot sa iyang mga sugo. Ang mosu-
nod nga mga diagram nagngalan sa matag aytem o ele-
mento diha sa tabernakulo. Giapil usab ang pipila ka mga
sugyot kon unsay ikatabang niining mga elemento sa pag-
tudlo kanato mahitungod sa Dios ug sa iyang plano alang
sa iyang mga anak.

Ang impormasyon gikan sa Exodo 25–27, 30 mahitungod sa
tabernakulo nag-ilis sa kasagaran nga mga seksyon nga giu-
lohan og “Pagsabut sa mga Kasulatan ug Pagtuon sa mga
Kasulatan.” Ang matag aytem sa ubos naglakip og pagtuon
sa mga kasulatan nga matang sa kalihokan alang sa imong
pagkompleto diha sa imong notebook nga kinahanglan nga
motabang kanimo nga masabtan og maayo kon giunsa sa ta-
bernakulo ug sa mga kagamitan niini pagtudlo sa mga baru-
ganan sa ebanghelyo.

Exodo 25–27, 30

Ang Tabernakulo

A

Usa ka tingog (b. 3)—Uban sa
hiniusa nga pagbati

Ania karon (b. 8)—Kini mao

Wala niya pagtuy-ora ang
iyang kamot (b. 11)—Ang

gahum sa Dios wala
mopasakit sa mga Israelita. Sa
kasagaran, ang pagtan-aw sa
Dios mahimong labaw pa kay
sa ilang malahutay

Ministro (b. 13)—Katabang

Exodo 24

Kapitoan ka mga 
Elder Nakakita sa Dios

Exodo 21–23

Mata sa Mata, 
ug Ngipon sa Ngipon
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Pagtuon sa mga Kasulatan
Kini nga manwal usa ka giya aron sa pagtabang kanimo sa pag-
basa, pagtuon, ug pagsabut sa mga kasulatan. Kadaghanan sa
imong panahon sa pagtuon igahin sa pagbasa ug sa paghunahuna
mahitungod sa mga kasulatan, sa ingon kini nga seksyon gilakip
aron sa pagtabang kanimo nga makakat-on og daghan gikan ni-
ana nga pagtuon.

Si Elder Howard W. Hunter, isip sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, mihatag sa mga miyembro sa Simbahan
og bililhong tambag kabahin sa pagtuon sa kasulatan, nga 
gi-summarize sa ubos. Mahimong ikaw buot nga mosulat niini nga
mga ideya diha sa usa ka kard ug ibutang ang kard sa usa ka da-
pit diin imong makit-an samtang ikaw magtuon.

• Pagbasa nga mainampingon aron sa pagsabut sa mga
kasulatan.

• Pagtuon matag adlaw

• Pagtakda og naandan nga oras matag adlaw kon kanus-a
ikaw magtuon.

• Pagtuon diha sa usa ka dapit diin ikaw makahunahuna nga
walay pagsamok o pagbalda.

• Pagtuon sulod sa usa ka panahon kay sa magbasa lamang
og pipila ka gidaghanon nga mga kapitulo o mga pahina:
saysenta ka minutos labing maayo, treynta minutos dako
kaayo nga kalampusan, gani ang kinse minutos mahimong
makahuluganon usab.

• Pagbaton og usa ka plano sa pagtuon

(Tan-awa sa Conference Report, Okt. 1979, 91–93; o Ensign,
Nob. 1979, 64–65.)

Sa higayon nga imong masunod kini nga tambag, adunay duha ka
lain nga mga butang nga imong makit-an nga makatabang sam-
tang ikaw nagtuon sa mga kasulatan: mga tabang sa pagtuon nga
makita diha sa Santos sa Ulahing Adlaw nga mga edisyon sa mga
kasulatan ug magamit sa maayong mga kahanas sa pagtuon.



4

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

D L M M H B S

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23

Semana 24

Semana 25

Semana 26

Semana 27

Semana 28

Semana 29

Semana 30

Semana 31

Semana 32

Semana 33

Semana 34

Semana 35

Semana 36

Mga adlaw nga Ako Mibasa Gipabasa Kanako nga mga Kapitulo Niini nga Semana 
Diyes Minutos o Sobra Pa

“Pagtuon sa mga Kasulatan”

Abraham 3:22–28   Moises 1   2   3   4

Moises 5   6   7

Moises 8  Genesis 6:14–22   7   8   9:1–17   11:1–9

Abraham 1   2   Genesis 13   14:13–24   15   16   17

Genesis 18   21:1–21   22   23 (kalihokan)

Genesis 24   25:19–34   27   28   29   30:1–24   32   33

Genesis 35   37   39   40   41

Genesis 42   43   44   45   46   49   50 HJS,   Genesis 50:24–38

Exodo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Exodo 12   13   14   15:22–27   16   17

Exodo 18   19   20–24

Mga kalihokan alang sa Exodo 25–27,   30   28   29   32   33   34

Levitico 1   10   11   14   16   19   26

Numeros 6   9   11   12   13   14   16   21:4–9   22   23   24   27:12–23

Deuteronomio 4   6   7:1–6   8   10:10–22   26   28   30   32

Josue 1   2   3   4   5:10–15   6   7   10   23   24

Mga Maghuhukom 6   7   8   13   14   15   16   Ruth 1   2   3   4

1 Samuel 1   2   3   7   8   9   10

1 Samuel 13   15   16   17   24   26

2 Samuel 7   9   11   12   13   14

1 Mga Hari 3   8   9:1–9   11   12   17   18   19

2 Mga Hari 2   4   5   6   17   18   19   22   23

Mga pinili gikan sa 1 ug   2 Cronicas   2 Cronicas 15   20   Esdras 9   10   Nehemias 1   6   8

Ester 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Job   1   2   3   38   42

Mga Salmo 22  23  24  Pinili nga mga bersikulo gikan sa Mga Salmo ug sa Mga Proverbio,  Ecclesiastes 1  2  4  5  12

Isaias 1   2   4   5   11   14

Isaias 24   29   30:15–21   33:14–17   40   42:1–7   47:5–10

Isaias 48   49   50   53   55   58   61:1–3   63:1–9   65:17–25

Jeremias 1   7   9:23–24   16   17:5–8, 19–27   23   29:11–14

Jeremias 30   31   33:15–18   52   Lamentaciones 1   5   Ezequiel 2   3

Ezequiel 11:16–20   18   20:33–44   33   34   37

Daniel 1   2   3   6

Oseas 1   2   3   13:9–14   Joel 2   Amos 3   4   5:4–6, 14–15   8:11–12   Abdias 1:21

Jonas 1   2   3   4:1–11   Miqueas 3   5:2   6:7–8   Habacuc 3:17–18   Sofonias 3   Haggeo 1

Zacarias 9:9   10   11:12–13   12:10   13:6   14   Malaquias 3   4

Tsart sa Pagbasa sa Daang Tugon
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Mga Tabang alang sa Pagtuon sa Ang Giya
Ngadto sa mga Kasulatan

Tandi nga mga Pakisayran [Cross References]
Ang cross reference maoy usa ka pakisayran nga kasulatan nga mo-
giya kanimo ngadto sa dugang nga impormasyon ug pagtulun-an
sa hilisgutan nga imong gitun-an.

Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan (GK) naglakip og usa ka gi-
alpabetikal nga lista sa gatusan ka mga pulong ug mga hilisgutan
uban sa mga pakisayran nga kasulatan [scripture reference] sa ta-
nang upat ka sumbanan nga mga kasulatan sa Simbahan. Kini
naghatag og mga pagpatin-aw ug mga pagpasabut alang sa dag-
hang biblikanhon nga mga pangalan ug mga hilisgutan. Bisan og
wala gamita ang pakisayran diha sa mga footnote, mahimo nga
imong tinuon ang indeks sa Basahon ni Mormon, Doktrina ug
mga Pakigsaad, ug sa Perlas nga Labing Bililhon alang sa dugang
nga mga pakisayran.

Tabang uban sa mga Pulong ug Hugpong sa mga Pulong
Ang mga pulong ug hugpong sa mga pulong gibutangan og mga
timaan uban sa mosunod nga mubo nga mga timaan:

• “HEB” nagpasabut og usa ka pulong sa Hebreo nga
pinulongan (ang orihinal nga pinulongan sa Daang Tugon).

• “GR” nagpasabut og mga pulong nga Griyego (ang orihinal
nga pinulongan sa Bag-ong Tugon).

• “IE” nagpaila nga ang pulong usa ka sinultihan nga lain og
kahulugan (usa ka pulong o mga hugpong sa pulong nga
gigamit sa piho nga paagi sa panahon nga ang mga kasulatan
gisulat apan dili kasagarang gigamit karon).

Ang Hubad ni Joseph Smith sa Biblia
Gimandoan sa Ginoo si Propeta Joseph Smith sa pagtuon sa Biblia
ug sa pagpangayo og pagpadayag sa pag-angkon og usa ka mas
labaw ka kompleto ug tinuod nga Biblikanhong hubad (tan-awa
sa D&P 37:1; 73:3–4). Ang sangputanan, gihimo ni Propeta Joseph
Smith ang daghang importante nga mga kausaban ngadto sa
Biblia sa mga dapit diin kini wala mahubad sa husto nga paagi
(tan-awa sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:8). Mitawag kita
niini nga mga kausaban og “Hubad ni Joseph Smith.” Ang hubad
gimubo isip “HJS.” Ang Hubad ni Joseph Smith anaa sa apendiks
nga giulohan og “Mga Pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa
Biblia” diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan.

Ang Gazetteer ug mga Mapa
Ang gazetteer ug mga mapa, nga makita diha sa apendiks sa edis-
yon sa Biblia sa Santos sa Ulahing mga Adlaw, makatabang sa
pagpangita og mga dapit nga gipasabut diha sa mga kasulatan.

Mga Ulohan sa Kapitulo, mga Ulohan sa Seksyon, ug
mga Summary sa Bersikulo
Ang mga ulohan sa kapitulo ug seksyon ug mga summary sa bersi-
kulo mipasabut o mihatag og importanteng impormasyon sa kaagi

aron pagtabang kanimo sa pagsabut unsay imong gibasa. Sama pa-
nanglit, unsa ang makatabang nga impormasyon nga imong ma-
kuha pinaagi sa pagbasa sa ulohan sa seksyon sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 89?

Ang pagka-adunay mga tabang sa pagtuon nga makita diha sa
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mga edisyon sa mga kasulatan
sama sa pagka-adunay koleksyon sa mga basahong pakisayran
nga magamit nimo—ang tanan anaa sa usa ka dapit!

Mga Kahanas sa Pagtuon
Giingon ni Nephi nga kita kinahanglan nga “magbusog” (2 Nephi
32:3) diha sa mga kasulatan, ug gimandoan ni Jesus ang mga
Nephite nga “mosiksik” [niini] nga makugihon”(3Nephi 23:1).
Kini nga matang sa pagtuon naglakip og labaw pa kay sa dinali-
dali lamang nga pagbasa sa mga kasulatan. Ang mosunod nga
mga ideya ug mga kahanas motabang kanimo sa pagkat-on og
dugang pa kon ikaw magtuon. Kini gibahin ngadto sa tulo ka
nagkalain-laing mga kategoriya: sa dili pa ang pagbasa, panahon
sa pagbasa, ug human sa pagbasa. 

Sa dili pa ang Pagbasa

Pag-ampo
Ang mga kasulatan gisulat pinaagi sa inspirasyon. Sa ingon, kini
mas masabtan kon kita adunay panag-uban sa Espiritu. Diha sa
Daang Tugon nagkat-on kita mahitungod sa pari nga si Esdras,
kinsa “mibutang sa iyang kasingkasing sa pagpangita sa kasu-
goan sa Ginoo” (Esdras 7: 10). Nag-andam kita sa atong mga ka-
singkasing sa pagbasa sa mga kasulatan pinaagi sa pag-ampo sa
matag higayon nga kita nagbasa. 

Pagkuha og Impormasyon sa Kaagi
Ang pagsabut sa makasaysayanong kaagi sa mga kasulatan mota-
bang kanimo sa pag-angkon og mas labaw nga panabut samtang
ikaw nagbasa. Ang Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan mihatag og
makasaysayanong kaagi ug usa ka lakbit nga kinatibuk-ang pag-
hulagway sa sulod ug sa labing importante nga mga tema sa ma-
tag basahon.Ang mga ulohan sa seksyon diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad naghatag og usa ka lakbit nga pagpasabut sa makasay-
sayanong kaagi sa mga pagpadayag. Kini nga manwal naghatag
usab og pipila ka mga kaagi alang sa daghang mga kapitulo diha
sa mga kasulatan. Kon ikaw adunay panahon, ikaw mahimong
modangop sa ubang giaprobahan sa Simbahan nga mga basahon
ug mga manwal nga adunay kaagi sa kasulatan nga imong gibasa.

Pangutana
Sa dili pa ikaw mobasa kini makatabang ang pagpangutana sa
imong kaugalingon og mga pangutana sama sa “Kinsa ang misulat
niini nga mga bersikulo?” “Ngadto kang kinsa?” “Nganong kini
nga pagtulun-an gilakip diha sa mga kasulatan?” “Unsa ang akong
buot nga mahibaloan o makat-unan samtang ako nagbasa karon?”
ug “Unsay gusto sa Ginoo nga akong makat-unan gikan niini nga
mga kasulatan?” Samtang ikaw nagbasa sa mga kasulatan, pangitaa
ang mga tubag sa imong mga pangutana. Hinumdumi nga ikaw
makagamit usab sa mga tabang sa pagtuon diha sa Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan o makapangita og mga tubag diha sa mga manwal
o mga pamantalaan.
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Basaha ang mga Ulohan sa Kapitulo
Ang mga ulohan sa kapitulo mga yano nga summary sa labing im-
portante nga mga ideya diha sa kapitulo. Ang pagbasa sa ulohan
sa kapitulo sa dili pa ikaw mosugod og usa ka kapitulo dili la-
mang usa ka maayo nga kinaiya sa pagtuon apan motabang usab
kanimo sa pag-andam sa imong kaugalingon sa pagpangutana ug
sa pagpangita alang sa mga tubag samtang ikaw nagbasa. 

Panahon sa Pagbasa

Ayaw Kahadlok sa Paghunong
Kadaghanan sa mga bugon sa bulawan dili makit-an diha iba-
baw sa yuta—kinahanglan gayud nga imong kubkubon kini.
Ang imong pagtuon sa kasulatan mahimong mas bililhon pa
kon ikaw mohinay o mohunong ug mohimo sa pipila ka mga
kalihokan nga nagsunod.

Tan-awa ang mga Kahulugan sa mga Pulong 
nga Dili Nimo Masabtan
Gamit og usa ka diksyonaryo. Usahay ang pagpangita og usa ka
pulong nga imong gihunahuna nga imo nang nahibaloan maka-
hatag kanimo og dugang nga panabut. Ang mga seksyon nga
“Pagsabut sa mga Kasulatan” niini nga manwal motabang ka-
nimo sa pagsabut sa daghang malisud nga mga pulong ug mga
hugpong sa pulong.

Hibalo-i nga usahay gidasig sa Ginoo ang iyang mga propeta sa
paglakip og mga pagpasabut diha sa ilang mga sinulat nga mota-
bang kanato nga mahibalo sa kahulugan sa mga pulong ug mga
hugpong sa pulong. Sama pananglit, basaha ang Mosiah 3:19 ug
pangutan-a ang imong kaugalingon unsay gipasabut nga mahi-
mong sama sa gamay nga bata.

Gamita ang mga Tabang sa Pagtuon diha sa Ang 
Giya ngadto sa mga Kasulatan
Tan-awa ang seksyon sa Mga Tabang alang sa Pagtuon sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, pahina 5.

Ipahisama sa Kasulatan
Naggamit sa imong kaugalingon nga pangalan sa usa ka bersi-
kulo nagtabang paghimo sa mga pagtulun-an sa kasulatan nga la-
baw ka personal. Sama pananglit, unsay kalainan ang mahimo sa
paggamit sa imong kaugalingon nga pangalan ilis sa “tawo” diha
sa Moises 1:39?

Ihanduraw
Ihulagway diha sa imong hunahuna unsa ang nahitabo. Sama pa-
nanglit, kon nagbasa ka sa Genesis 37, hunahunaa unsa kahay
imong bation kon ikaw usa sa manghod nga igsoong lalaki sa usa
ka pamilya ug ang tanan nimong mga magulang nga igsoong la-
laki nasilag o nasina kanimo.

Usahay, ang mga kasulatan nagsulti kanato sa paghanduraw.
Basaha ang Alma 5:15–18 ug hunong sa pagbasa sama sa gisug-
yot ni Alma. Paghatag og higayon sa pagsulat mahitungod sa
unsay imong gibati samtang ikaw naghanduraw niadto nga
mga bersikulo.

Pangita og mga Pulong nga Mosumpay
Ang mosumpay nga mga pulong naglakip sa ug, apan, tungod,
busa, ug bisan pa niana. Samtang basahon nimo kini nga mga
pulong, tan-awa unsay ilang gitabang kanimo sa pagsabut ma-
hitungod sa duha o mas labaw pa nga mga ideya. Usahay sila
nagpakita giunsa sa duha o sa daghan pa nga mga butang sa
pagkapareha o pagkalahi.

Sama pananglit, kon naghunahuna ka mahitungod sa unsay gipa-
sabut sa pulong nga tungod diha sa Mosiah 26:2–3, ikaw 
makakat-on og usa ka importanteng kamatuoran mahitungod
sa pagtuon sa kasulatan.

Ang tungod nagpasabut og usa ka
hinungdan ug epekto nga relasyon
tali sa kawalay pagtuo sa mga
tawo ug sa ilang abilidad sa pagsa-
but sa mga kasulatan ug sa mga
pulong sa mga propeta.

Karon basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 45:30–32 ug tan-
awa giunsa sa pulong nga apan sa pagpakita og usa ka kalainan
tali sa mga kondisyon sa dautan ug sa matarung sa ulahing mga
adlaw.

Ang paghatag og gibug-aton sa pu-
long nga apan makahatag kanato og
kasigurohan nga ang matarung ma-
panalipdan sa pipila ka mga pag-
laglag sa dili pa ang Ikaduhang
Pag-anhi.

Pangita og mga Sundanan
Sa 2 Nephi 31:2, gisulti ni Nephi nga buot siyang mosulat og pi-
pila ka mga pulong mahitungod sa doktrina ni Kristo. Dayon
diha sa bersikulo 21 gipamatuod niya nga mao pa lamang ang
pagkahuman niya og pagpasabut sa doktrina ni Kristo. Nasayud
nga gitudlo ni Nephi ang doktrina ni Kristo tali sa mga bersikulo
2 ug 21, kinahanglan atong balikon ug tun-an og dugang ang mga
pulong ni Nephi aron sa pagsuta unsa ang doktrina ni Kristo.

Lain nga ehemplo sa pagpangita og mga sundanan mao ang pag-
pangita sa pagpasabut sa propeta mahitungod sa hinungdan ug
sa epekto pinaagi sa pagbantay sa iyang paggamit sa mga pulong
nga kon ug unya. Diha sa Levitico 26, gipanagna ni Moises ang
mga panalangin o mga pagtunglo nga moabut ngadto sa mga
anak ni Israel. Tan-awa ang mga bersikulo 3–4, 18, 23–24, 27–28,
ug 40–42 ug tan-awa nga gigamit ni Moises ang kon-unya nga sun-
danan sa dihang gitudloan niya ang mga anak ni Israel mahitu-
ngod sa unsay mahitabo kon sila mosunod o dili mosunod sa
mga sugo sa Ginoo.

Ang pagbalik-balik sa usa ka pulong o ideya maoy lain nga sunda-
nan nga pangitaon. Sama pananglit, tan-awa pila ka higayon diha
sa Genesis 39 ang tigsulat mihisgot nga ang Ginoo kauban ni Jose.
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Pangita og mga Lista diha sa mga Kasulatan
Ang mga lista nagtabang kanimo sa pagtan-aw nga mas klaro kon
unsay gitudlo sa Ginoo ug sa iyang mga propeta. Ang Napulo ka
mga Sugo mga lista (tan-awa sa Exodo 20). Ang mga Kabulahanan
diha sa Mateo 5 dali nga makit-an isip usa ka lista. Ang pagpangita
og lain nga lista mahimong nanginahanglan og dugang pang ga-
may nga paningkamot. Sama pananglit, paghimo og lista gikan
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 68: 25–31 sa unsay gipamulong sa
Ginoo nga gikinahanglan nga itudlo sa mga ginikanan ngadto sa
ilang mga anak.

Pangutana
Padayon sa pagpangutana sama sa gitudlo kanimo nga buhaton
diha sa seksyon nga “Sa Dili pa ang Pagbasa” sa ibabaw. Samtang
ikaw nagbasa, mahimong imong han-ayon pag-usab ang mga pa-
ngutana nga imong gipangutana sa dili pa ang pagbasa o mahimo
kang mangutana og hingpit nga lahi nga mga pangutana. Ang
pagpangita og mga tubag sa mga pangutana mao ang usa sa la-
bing importante nga paagi nga atong maangkon ang mas dakong
pagsabut gikan sa atong pagtuon sa kasulatan. Ang usa sa labing
importante nga ipangutana mao “Ngano kaha nga gidasig sa
Ginoo ang tigsulat sa paglakip niini diha sa mga kasulatan?”
Pangitaa ang klaro nga mga ilhanan nga usahay biyaan sa mga
tigsulat kon sila mosulti og usa ka butang sama sa “ug sa ingon
kami nakakita.”

Tubaga ang mga Pangutana nga Gihatag diha 
sa mga Kasulatan
Sa makadaghan ang Ginoo nangutana ug dayon mitubag og pa-
ngutana. Gipangutana Niya ang mga Nephite nga mga disipulo,
“Unsa nga matang sa tawo kamo mahisama?” Gitubag dayon
niya, “Gani sama nga Ako mao” (3 Nephi 27:27).

Sa lain nga mga higayon adunay mga gipangutana apan walay
tubag nga gihatag—sa kinatibuk-an kini tungod kay ang tigsulat
naghunahuna nga ang tubag tingali klaro na. Usahay ang mga tig-
sulat dili motubag, hinoon, tungod kay ang gipangutana tingali
nanginahanglan og pipila ka paghunahuna ug ang tubag tingali
dili dinalian. Sama pananglit, basaha ang Marcos 4:35–41 ug pag-
hatag og mga tubag alang sa upat ka mga pangutana niadto nga
mga bersikulo ingon og ikaw atua didto.

Pangita og mga Timaan ug Gisimbolo nga mga Kahulugan
Ang mga propeta sa kasagaran migamit og mga simbolo ug mga
larawan aron sa mas gamhanan nga paagi mapasabut ang ilang
mga mensahe. Sama pananglit, ang mga sambingay mga paagi sa
pag-asoy og usa ka mensahe sa yano nga paagi ug sa paagi nga
adunay mas lawom nga kahulugan. Ang istorya diha sa sambi-
ngay makahimo sa gitudlo nga leksyon nga mas halandumon
ug makahuluganon.

Ang mosunod nga mga sugyot mahimong motabang kanimo sa
pagsabut sa mga simbolo diha sa mga kasulatan:

1. Pangita og usa ka kahulugan diha sa mga kasulatan. Sama
pananglit, si Lehi adunay usa ka panan-awon diha sa 1 Nephi
8. Sa wala madugay si Nephi adunay usa ka panan-awon diin
iyang nakita ang mga butang nga nakita sa iyang amahan,
uban sa mga kahulugan sa mga simbolo sa panan-awon sa
iyang amahan (tan-awa sa 1 Nephi 11–14). Usahay ang mga

kahulugan makita pinaagi sa paggamit og cross reference diha
sa imong mga footnote.

2. Paghunahuna mahitungod sa mga kinaiyahan sa mga simbolo
ug unsa kaha ang ikatudlo sa simbolo kanimo. Gigamit ni Alma
kini nga kahanas sa pagpasabut sa Liahona ngadto sa iyang
anak nga lalaki (tan-awa sa Alma 37: 38–47).

3. Tan-awa kon ang simbolo nagtudlo ba kanimo og usa ka butang
mahitungod sa Manluluwas. Gisultihan sa Ginoo si Adan nga
“ang tanang mga butang magpamatuod [kaniya]” (Moises 6:63).
Sama pananglit, unsaon sa nagkalain-laing mga elemento diha
sa istorya kabahin sa pagsakripisyo ni Abraham sa iyang anak
nga lalaki nga si Isaac pagpamatuod kabahin sa sakripisyo ni
Jesukristo?

Pagsulat
Kinahanglan nga ikaw magbutang og pipila ka papel o usa ka note-
book duol kanimo aron masulatan sa mga ideya nga imong buot
hinumduman, sama sa mga lista, espesyal nga mga panabut nga
imong makuha, o sa imong mga pagbati mahitungod sa usa ka
butang nga imong gibasa. Aron sa pagtabang kanimo sa paghi-
numdom og mga hunahuna o mga panabut sa sunod nimong
pagbasa, ikaw mahimong buot mosulat usab niini nga mga ideya
diha sa mga kilid sa imong mga kasulatan usab.

Daghang mga tawo gusto nga momarka sa importanteng mga
pulong o mga hugpong sa pulong diha sa ilang mga kasulatan.
Walay husto o sayop nga paagi sa pagbuhat niini. Pipila sa mga
tawo mokolor o molinya sa importanteng mga pulong o mga hug-
pong sa pulong nga nagdala og espesyal nga kahulugan ngadto sa
usa ka bersikulo. Lain nga paagi sa pagmarka sa mga kasulatan
mao ang pagsulat og usa ka cross reference ngadto sa lain nga kasu-
latan diha sa kilid. Ang pagbuhat niini ngadto sa daghan nga mga
bersikulo nga naghisgot sa samang hilisgutan naghatag kanimo
og usa ka sumpay-sumpay sa mga kasulatan sa usa ka piho nga
mga hilisgutan nga imong makit-an pinaagi sa pagpangita sa bi-
san hain sa usa sa mga kasulatan diha sa sumpay-sumpay. Ang
pagmarka sa mga kasulatan sa kasagaran makatabang kanimo sa
mas dali nga pagpangita sa importanteng mga bersikulo.

Human sa Pagbasa

Pamalandong
Ang pagpamalandong mao ang paghunahuna og lawom mahitu-
ngod sa usa ka butang, sa pagtimbang-timbang niini diha sa imong
hunahuna, sa pagpangutana ug sa pagbana-bana unsa ang imong
nahibaloan ug unsa ang imong nakat-unan. Usahay ang mga kasu-
latan nagtawag niini og “nagpamalandong” (tan-awa sa Josue 1:8).
Adunay daghan nga maayong mga ehemplo diha sa mga kasulatan
diin ang importanteng mga pagpadayag miabut isip usa ka resulta
sa pagpamalandong, ilabi na ang pagpamalandong sa mga kasula-
tan. (tan-awa sa D&P 76:15–20; 138: 1–11).

Ipahisama ang mga Kasulatan nganha 
sa Imong Kaugalingon
Ang pagpahisama sa mga kasulatan nganha sa imong kaugali-
ngon mao ang pagtandi niini nganha sa imong kaugalingon nga
kinabuhi. Aron sa pagpahisama sa mga kasulatan nganha sa
imong kaugalingon, kinahanglan ka nga mangutana sama sa
“Unsa nga mga baruganan sa ebanghelyo ang gitudlo diha sa
mga kasulatan nga bag-ohay pa lamang nakong gibasa?” ug “Sa
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unsa nga paagi kadto nga mga baruganan may labut sa akong ki-
nabuhi?” Usa ka importanteng bahin sa pagpahisama sa mga ka-
sulatan nganha sa imong kaugalingon mao ang pagpamati sa mga
pag-aghat sa Espiritu, kinsa gisaad sa Ginoo nga “motultol ka-
ninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran” (Juan 16:13).

Sama pananglit, gipahisama ni Nephi ang mga kasulatan ngadto
sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya pinaagi sa pagsaysay
sa pipila ka mga baruganan nga gitudlo ni Isaias ngadto sa ilang
sitwasyon. Gitudlo niya sa iyang igsoong mga lalaki nga sila,
sama sa mga anak ni Israel, nahibulag gikan sa Dios—ang Dios
wala mahibulag gikan kanila. Gitudlo usab niya kanila nga kon
sila mohinulsol, ang Ginoo malooy kanila ug mopasaylo kanila
(tan-awa sa 1 Nephi 19:24, 21:14–16). Miingon si Nephi nga pina-
agi sa pagpahisama sa mga pulong ni Isaias ngadto sa iyang kau-
galingon ug sa iyang igsoon nga mga lalaki, ang ilang pagtuo
diha ni Jesukristo isip ang Manunubos makatubo (tan-awa sa
1 Nephi 19:23).

Basaha Pag-usab
Kita sa walay duha-duha dili makakat-on sa tanan nga mensahe
sa kasulatan sa unang higayon sa atong pagbasa niini. Sa pagkati-
nuod, kini mokabat og tibuok kinabuhi nga panahon sa pagtuon
aron sa tinuoray masabtan ang mga kasulatan. Sa kasagaran, kita
magsugod sa pagkakita og mga sundanan, mas makahanduraw
og maayo, ug mas masabtan og maayo ang mga kasulatan human
sa duha o tulo ka mga pagbasa. Makapangita ka og bag-ong mga
pagtulun-an o mangutana og lahi nga mga pangutana samtang
gibasa nimo kini og balik. Ang pagsulay sa pagsulat og usab sa is-
torya o gani sa usa ka bersikulo o duha sa imong kaugalingon
nga mga pulong mahimong motabang kanimo sa pagdiskubre
kon ikaw nakasabut ba o wala sa imong gibasa ug motabang ka-
nimo sa pagsabut og mas maayo sa mga kasulatan.

Pagsulat
Pipila sa mga katawhan naghupot og usa ka journal diin sila mi-
sulat sa labing importante nga ideya sa unsay ilang gibasa, sa un-
say ilang gibati mahitungod sa unsay ilang gibasa o giunsa nila
paghunahuna nga unsay ilang gibasa magamit sa ilang kinabuhi.
Kon ikaw naggamit niini nga manwal alang sa home study semi-
nary, gikinahanglan nga ikaw adunay usa ka notebook aron ma-
kadawat og grado. Kini nga notebook mahimo nga sama sa usa
ka journal sa kasulatan.

Maayo usab kini nga makigsulti ngadto sa uban kon unsay imong
nabasa. Ang pagsulat og pipila ka mugbo nga mga sulat aron
imong mahinumduman ang mahitungod sa unsay imong buot
isulti ug ang paghisgot unsay imong nakat-unan makatabang ka-
nimo sa pagsabut ug mas mahinumdom sa unsay imong nabasa.

Paggamit
Ang tinuod nga bili sa kahibalo nga imong naangkon gikan sa ka-
sulatan moabut kon imong sundon kon unsay imong nakat-unan.
Ang mas labaw nga kasuod ngadto sa Ginoo ug ang pagbati sa
kalinaw nga iyang gihatag mao ang pipila lamang sa mga panala-
ngin nga moabut ngadto kinsa nagsunod sa ebanghelyo. Agig du-
gang, ang Ginoo miingon nga kadto kinsa mosunod sa unsay
ilang nakat-unan mahatagan og labaw, samtang kadto kinsa dili
mosunod sa unsay ilang nakat-unan mawad-an sa kahibalo nga
ilang naangkon (tan-awa sa Alma 12: 9–11).

“Pagbusog sa mga pulong ni Kristo; kay tan-awa, ang
mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan
nga mga butang nga inyong buhaton” (2 Nephi 32:3).







Ang mga Basahon sa Genesis, 
ni Moises, ug ni Abraham

Ang Basahon sa Genesis
Ang basahon sa Genesis mao ang una sa lima ka mga basahon nga
gisulat ni Moises. Kini gibana-bana nga milakip sa baynte singko ka
gatus ka mga tuig sa kasaysayan—labaw pa kay sa uban diha sa
Biblia, lakip sa Bag-ong Tugon! Daghan sa labing bantugan nga mga
istorya sa Biblia gikan sa Genesis, sama sa Pagkapukan ni Adan ug
Eva, pagpatay ni Cain kang Abel, si Noe ug ang Lunop, ang pagtu-
kod sa Tore sa Babel, si Abraham hapit ikahalad ang iyang anak nga
lalaki nga si Isaac isip usa ka sakripisyo, ug si Jose nga gibaligya
ngadto sa Ehipto. Aron sa pagkat-on pa mahitungod sa basahon,
tan-awa ang “Genesis” diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan.

Ang Basahon ni Moises
Sulod sa pipila ka bulan human matukod ang Simbahan niadtong 6
sa Abril 1830, gimandoan sa Ginoo si Propeta Joseph Smith sa pag-
himo og usa ka “hubad” sa Biblia. Gikan sa Basahon ni Mormon,
ang Propeta nasayud nga “daghan nga yano ug mga bililhon nga
mga butang” ang gikuha gikan sa Biblia (tan-awa sa 1 Nephi:23–28).
Ang iyang hubad sa Biblia naglakip sa pagpahiuli og mga kamatuo-
ran nga nawala gikan sa Biblia tungod sa pagkawalay pagtagad ni-
adtong kinsa mikopya sa basahon o tungod kay gikuha sa dautang
mga tawo ang mga kamatuoran nga dili nila buot mahibaloan sa
mga tawo. Usa ka nakompleto nga bersyon niini nga hubad sa
Biblia wala gayud mamantala sulod sa panahon sa tibuok kinabuhi
ni Propeta Joseph Smith. Karon, hinoon, mabasa nato ang mga kau-
saban nga gihimo niya, diin ang labing importante diin makita diha
sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan.

Daghan kaayong mga kau-
saban ang gihimo diha sa
Hubad ni Joseph Smith
(HJS) sa Genesis 1–6 diin gi-
imprinta kini og lain diha sa
Perlas nga Labing Bililhon
ug gitawag og ang basahon
ni Moises. Diha sa Moises
adunay walo ka mga kapi-
tulo. Ang Moises 1 sama og
pasiuna sa unsay atong ka-
sagarang gihunahuna nga
sinugdanan sa Biblia ug mi-

lakip og impormasyon nga dili makita diha sa Genesis.

Tungod kay ang basahon ni Moises usa ka mas kompleto ug
tukma nga bersyon sa mga pagtulun-an sa Genesis 1–6, kini nga
giya sa pagtuon motabang kanimo sa pagbasa, pagsabut, ug 
pagkat-on gikan sa basahon ni Moises.

Ang Basahon ni Abraham
Tungod kay ang mga pagpadayag sa Abraham may dakong ka-
labutan ngadto sa mas unang mga bahin sa Biblia, gitun-an kini
uban sa unang bahin sa Genesis ug sa basahon ni Moises.
Niadtong 1835 gidawat ni Propeta Joseph Smith ang pipila ka
karaan nga Ehiptohanong mga sinulat nga nakit-an sa mga arki-
yolohista sa Ehipto. Gilakip niini nga mga sinulat ang pipila ka
mga sinulat ug mga pagtulun-an ni propeta Abraham, nga gihu-
bad ni Joseph Smith. Kini usab gilakip diha sa Perlas nga Labing
Bililhon ug gitawag og basahon ni Abraham. Ang unang duha

ka mga kapitulo piho nga may kalabutan sa kinabuhi ni
Abraham ug gihisgutan dinhi niini nga giya sa pagtuon uban sa
Genesis 11–12. Ang katapusang tulo ka mga kapitulo sa basahon
ni Abraham naglakip og mga pagpadayag kalabut sa kinabuhi
sa wala pa dinhi sa yuta ug sa paglalang sa yuta. Mosugod ka sa
imong pagtuon sa Daang Tugon pinaagi sa pagbasa sa asoy sa
kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta nga makita sa Abraham 3.

Ang mosunod nga tsart kinahanglan nga motabang kanimo sa
pagkakita kon giunsa sa dinasig nga mga pagdugang gikan sa
mga basahon ni Moises ug ni Abraham pagtino kon unsa ang ka-
labutan niini ngadto sa basahon sa Genesis.

Human gimandoan sa Ginoo si Abraham sa pag-adto sa Ehipto,
iyang gitudloan siya og mga kamatuoran mahitungod sa mga
planeta, sa adlaw, sa buwan, ug sa mga bitoon, diin kining ta-
nan mga importante nga mga simbolo sa Ehiptohanong relihi-
yon niana nga panahon. Gigamit ni Abraham kini nga mga
kamatuoran sa pagtudlo sa mga Ehiptohanon sa ebanghelyo pi-
naagi sa pagsugod diha sa unsay ila nang nahibaloan (tan-awa
ang pagpasabut sa Facsimile Nu. 3 sa pahina 59 diha sa Perlas
nga Labing Bililhon). Pinaagi sa usa ka paghisgot sa mga bu-
tang sa kawanangan, sama sa mga planeta, mga bitoon, mga
bulan ug sa ilang mga kalihokan, gitudlo ni Abraham sa mga

Abraham 3
Ang Kinabuhi sa Wala 
pa dinhi sa Yuta ug ang 
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Ehiptohanon nga ang Dios nga iyang gisimba mas labaw pa
kay sa ubang tanan nga butang nga gilalang, tungod kay siya
mao ang Tiglalang.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Abraham 3:22–28

Abraham 3:22–23—Pinili sa wala pa matawo
Miingon si Propeta Joseph Smith, “Ang matag tawo nga adunay
calling sa pagpangalagad ngadto sa mga lumulupyo sa kalibu-
tan giorden ngadto niana gayud nga katuyoan didto sa Dakong
Konseho sa langit sa wala pa mahimo ang kalibutan” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 365).
Sa lain nga pagkasulti, dili lamang si Abraham ang gipili alang
sa piho nga buluhaton sa wala pa matawo, apan mao usab ikaw
(tan-awa sa D&P 138: 53–56).

Abraham 3:27–28—Ang Konseho sa Langit sa 
Wala pa Dinhi sa Yuta
Alang sa mas kompleto nga ideya kalabut sa unsay nahitabo
isip kabahin sa konseho sa langit sa wala pa dinhi sa yuta, ba-
saha usab ang Pinadayag 12:7–11; Doktrina ug mga Pakigsaad
76:25–28; Moises 4:1–4.

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang kalihokan A ug dayon buhata ang duha sa ubang
tulo ka mga kalihokan (B–D) samtang ikaw nagtuon sa Abraham
3:22–28.

Scripture Mastery—Abraham
3:22–23

1. Isulat unsay nakat-unan ni Abraham mahitungod sa kina-
buhi sa wala pa dinhi sa yuta.

2. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 138:53–56, nga kaba-
hin sa usa ka panan-awon ni Presidente Joseph F. Smith sa
kalibutan sa espiritu. Unsa nga impormasyon ang gidugang
niini nga pagpadayag diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad

ngadto sa pagpadayag diha sa Abraham 3:22–23? Mahimo ni-
mong i-cross reference kining duha ka mga kasulatan ngadto
sa usag usa pinaagi sa pagpaklaro sa mga pakisayran diha sa
imong mga footnote o pinaagi sa pagsulat sa pakisayran sa
usa diha sa kilid sa usa.

3. Agi ug dugang sa unsay imong gibasa sa Abraham 3 ug sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 138, hunahunaa ang pahayag gi-
kan ni Propeta Joseph Smith diha sa seksyon nga “Pagsabut
sa Mga Kasulatan,” ug ihulagway giunsa niini nga mga dok-
trina sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta pag-apekto kanimo
ug unsay imong gibati nga nakahibalo niining mga butanga.

Pangita sa Importanteng mga Pulong

1. Ilha ang mga pulong sa Abraham 3:22–23 nga nagsulti kinsa
ang pilion sa Ginoo nga mahimong mga lider sa yuta ug 
kanus-a sila napili. Isulat ang mga pulong diha sa imong
notebook; mahimo usab nimo kining linginan diha sa imong
mga kasulatan.

2. Pangitaa ang mga hugpong sa pulong nga labing angay nga
naghulagway ni Jesukristo diha sa Abraham 3:24. Isulat sa
imong notebook ug isulti ngano nga kana nga mga hugpong
sa pulong mihulagway kaniya og maayo. 

Pagsulat og usa ka Pangutana

Pagsulat og importanteng pangutana nga mahimong ipangu-
tana sa mga tawo nga sa imong hunahuna matubag pinaagi sa
Abraham 3:24–26.

Gamita ang Doktrina

Pagpili og usa sa mga kamatuoran nga gitudlo ngadto ni
Abraham diha sa mga bersikulo 22–28 ug pagsulat kon unsaon
niini sa pag-awhag, nga makaawhag, ug moawhag kanimo sa
pagpuyo nga mas labaw nga matarung.

Bisan tuod og kini ang unang kapitulo sa Hubad ni Joseph
Smith, walay lain nga sama sa Moises 1 diha sa Genesis.
Ang mga pagtulun-an sa Moises 1 nasakop sa sinugdanan
sa Genesis tungod kay kini nagsaysay giunsa ni Moises sa
pagkat-on mahitungod sa mga kamatuoran nga gisulat niya
diha sa basahon sa Genesis. Agi ug dugang, ang Moises 1
naghatag og importanteng impormasyon kalabut sa plano sa
Langitnong Amahan alang sa iyang mga anak. Timan-i nga
ang pagpadayag ngadto ni Moises diha sa Moises 1 nahitabo
human sa pagpadayag didto sa nagdilaab nga sagbut (tan-
awa sa Moises 1:17) apan sa wala pa si Moises mobalik
ngadto sa Ehipto (tan-awa sa Moises 1:26). Isip sangputa-
nan, kini nga pagpadayag moabut sa pipila ka higayon sa
Exodo 3 o 4 kon kini makita diha sa Daang Tugon. 

Moises 1

“Mao Kini ang Akong Buhat 
ug ang Akong Himaya”

D

C

B

Kalibutan sa 
kinabuhi nga wala 

pa dinhi sa yuta
Ang mga lider gipili 

diha sa unang 
kahimtang.

Mortal nga 
Pagkatawo 

Yuta
Pinili nga mga 
lider gisulayan 
sa ikaduhang 
kahimtang.

Mga espiritu nga binuhat
nga gihan-ay (b. 22)—Espiritu
nga mga anak sa Langitnong
Amahan

Unang kahimtang (bb. 26,
28)—Kinabuhi sa wala pa dinhi
sa yuta

Ikaduhang kahimtang (b.
26)—Kinabuhi dinhi sa yuta

Anak sa Tawo (b. 27)—
Jesukristo
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Sa pipila ka panahon sa atong kinabuhi kita makapangu-
tana, “Kinsa ako?” “Diin ako gikan?” “Nganong ania ako
dinhi?”Giunsa paglalang ang kinabuhi dinhi niini nga pla-
neta? ug ngano?” Si Moises nangutana og sama niini, ug
gipadayag sa Ginoo ang mga tubag. Samtang ikaw mag-
basa, hunahunaa kini nga mga pangutana ug pangitaa ang
mga tubag nga gihatag sa Ginoo ni Moises dinhi niini nga
pagpadayag, diin naglakip sa kapitulo 1 ingon man sa ta-
nan nga basahon ni Moises.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Moises 1

Moises 1:11—Moises Nahimaya ang Panagway
“Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo daghang mga propeta na-
himaya ang panagway aron makalahutay sa presensya sa Dios
ug matan-aw ang mga panan-awon sa kahangturan” (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, 2d ed. [1966], 803). Ang ubang
mga asoy kabahin sa mga tawo nga nahimaya ang panagway
makita sa 3 Nephi 28:13–17 ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad
76:11–12, 19–20.

Moises 1:23—Nganong Wala diha sa Biblia Kining
mga Butanga 
Ang Moises 1:23 mipasabut ngano nga ang asoy kabahin ni
Moises nga nagbuntog ni Satanas wala sa atong bag-ong Biblia.
Kini makapaikag nga mahibaloan nga ang mga pulong Satanas ug
yawa wala mogula sa Genesis 1–6 diha sa Biblia. Ang Satanas ug
yawa migula kapin sa baynte ka higayon diha sa Hubad ni Joseph
Smith niining sama nga mga kapitulo (Moises 1–8).Usa sa mga
paagi nga si Satanas misulay sa paglingla sa mga tawo mao ang
pagpatuo kanila nga siya dili tinuod.

Pagtuon sa mga Kasulatan
Pagbuhat sa dili mokubos og duha sa mosunod nga mga kaliho-
kan (A–D) samtang ikaw nagtuon sa Moises 1.

Kinsa ang Dios? Kinsa ang Tawo?

1. Basaha ang Moises 1:1–11 ug ilista unsa ang nakat-unan ni
Moises mahitungod sa Dios.

2. Ilista unsa ang nakat-unan ni Moises mahitungod sa iyang
kaugalingon kalabut ngadto sa Dios gikan niadtong sama
nga mga bersikulo. Mahimong imong markahan kining duha
ka mga lista sa pipila ka paagi diha sa imong mga kasulatan.

3. Ipasabut kon unsa sa imong hunahuna ang gibati ni Moises
mahitungod sa unsay iyang nakat-unan ug ngano.

Nganong Kini Importante?

1. Giunsa paggamit ni Moises ang unsay iyang nakat-unan ma-
hitungod sa iyang kaugalingon ug sa Dios (tan-awa sa Moises
1:1–11) sa pagbuntog ni Satanas? (tan-awa sa Moises 1:12–22).

2. Unsaon kaha nimo paggamit ang ehemplo ni Moises sa
Moises 1:12–22 sa pagbuntog sa tintasyon sa imong kinabuhi?

Scripture Mastery—Moises 1:39

Ang Moises 1:39 nagsaysay kanato sa tibuok katarungan luyo
sa mga buhat sa Dios ug sa mga paglalang. Tan-awa ang mga
pagpatin-aw sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon nga makita
diha sa “Pagsabut sa mga Kasulatan.”

1. Isulat og usab kini nga bersikulo diha sa imong notebook,
magbutang sa imong kaugalingon nga pangalan diha sa 
dapit sa “tawo.”

2. Ngano nga importante nga mahibalo sa mga katuyoan
sa Dios?

3. Unsa nga “buhat” ang nahimo sa Dios sa pagpahinabo sa
imong pagka-imortal ug kinabuhing dayon?

4. Unsa ang imong gibuhat, o unsa ang imong mabuhat,
ngadto sa unsay nabuhat sa Dios alang kanimo?

Magpaka-tigbalita sa Pamantalaan

Pagpakaaron ingnon nga ikaw usa ka tigbalita nga gisugo sa
pag-interbyu ni Moises human sa iyang mga kasinatian dinhi
niini nga kapitulo. Pagsulat og lima ka mga pangutana nga
imong ipangutana kaniya.

Adunay tulo ka mga asoy kabahin sa Paglalang diha sa mga
kasulatan: Genesis 1–2; Moises 2–3 (nga mao ang Hubad ni
Joseph Smith sa Genesis 1–2); ug sa Abraham 4–5. Kini nga
giya sa pagtuon naghatag og tabang uban sa pagtuon sa
Hubad ni Joseph Smith sa Genesis apan nagpasabut ngadto
kang Abraham alang sa dugang nga panabut. 

Pipila sa mga katawhan nagtuo nga ang yuta gilalang sa su-
lagma ug nga ang mga katawhan miabut pinaagi sa sulagma
nga pagtipon sa hustong mga elemento sulod sa kapin sa mil-
yon ka mga tuig. Agi og tubag, miingon ang usa ka tigsulat: 

Genesis 1; Moises 2

Ang Paglalang

D

B

A

Lahutay (b. 2)—Nagpabiling
buhi

Nalaya (b. 11)—Nawad-an sa
tanang kusog

Nahimaya ang panagway
(bb. 11, 14)—Nausab pinaagi
sa Espiritu Santo (sa usa ka
paagi nga mahimong makakita
og imortal nga mga binuhat).

Mipunting sa iyang mga mata
(b. 27)—Mitan-aw

Tipik (b. 27)—Labing gamay
nga bahin

Lumulupyo niini (bb. 28,
35–36)—Mga tawo kinsa
nagpuyo sa usa ka dapit

Imortal (b. 39)—Mabuhi sa
hangtud isip usa ka binanhaw
nga binuhat

Kinabuhing dayon (b. 39)—
Pagkahimaya, nga mao ang
matang sa kinabuhi sa Dios;
makig-uban sa Dios ug
mahisama kaniya.
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“Kon kamo makapakanaog og kargamento nga mga bricks diha
sa usa ka lote sa eskina, ug mopatan-aw kanako niini nga 
mohan-ay kini sa ilang mga kaugalingon ngadto sa usa ka ba-
lay—kon kamo makahabwa og usa ka kumkom sa spring ug
mga lisoanan ug mga roska ngadto sa akong talad-sulatanan,
ug mopatan-aw kanako niini nga mohan-ay sa ilang mga kau-
galingon nga mahimong usa ka relo—kini mahimo [dayon] nga
mas masayon alang kanako sa pagtuo nga tanan niining mga
liboan ka mga kalibutan nga gilalang, gibagay, ug gipalihok sa
nagkalain nilang daghan nga mga agianan, ang tanan walay
bisan usa ka intelihente nga binuhat nga naggiya.

“Dugang pa, kon walay intelihenteng binuhat sa kalibutan,
nan gilalang sa kalibutan ang usa ka butang nga mas labaw pa
kay sa iyang kaugalingon—kay gilalang niini kamo ug ako”
(Bruce Barton in E. Ernest Bramwell, comp. Old Testament
Lessons [1934 seminary course], 4).

Samtang ikaw magbasa, hukmi unsa sa imong hunahuna
ang gipaningkamutan ni Moises sa pagsulti diha sa Moises 2
(Genesis 1) mahitungod sa paglalang sa tawo ug sa tanan nga
mga butang sa yuta ug sa langit. 

Pagsabut sa mga Kasulatan

Moises 2

Moises 2:1 (Genesis 1:1)—Jesukristo mao ang
Tiglalang
Ang Moises 2:1; Abraham 3:22–25; 4:1 nagsaysay kanato nga si
Jesukristo, ubos sa direksyon sa Amahan, milalang sa yuta. Makit-
an nimo ang ubang daghan pang mga kasulatan nga nagtudlo ni-
ini nga kamatuoran diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan ubos
sa “Jesukristo” (tan-awa sa p. 98). 

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og Tsart

Bahina ang usa ka pahina sa
imong notebook ngadto sa
unom ka bahin ug sulati og
pangalan ang matag kahon
sama sa gipakita.

Diha sa matag kahon, pagsulat
o pag-drawing og mga larawan
sa mga butang nga gilalang sa
Dios nianang adlawa.

Unsa ang Mao ug Unsa ang Dili Mao

Timan-i nga ang Moises 2 wala magsaysay og daghan mahitu-
ngod sa giunsa paglalang ang yuta. Unsay gisaysay niini ka-
nato? (tan-awa sa Moises 1:31–33, 39).

Scripture Mastery—Genesis 1:26–27
(Moises 2:26–27)

1. Itandi ang Genesis 1:26–27 ngadto sa Moises 2:26–27. Giunsa
sa Moises 2:26 pagtabang kanimo sa pagsabut sa pulong nga
nato diha sa Genesis 1:26?

2. Sa unsa nga mga paagi ang tawo lahi gikan sa tanang uban
nga mga nilalang nga gihulagway diha sa Genesis 1; Moises 2?

Ang Genesis 2 (ug
Moises 3) mikompleto
sa istorya kabahin sa
Paglalang. Diha niini
nakakat-on kita og la-
baw pa mahitungod
sa mga sugo sa Dios
nga gihatag ngadto
ni Adan, mahitungod
sa relasyon ni Adan
ngadto sa tanang
mga nilalang. Ug
mahitungod sa pagla-
lang ni Eva, ang
unang babaye.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Moises 3
Panon (b. 1)—Dili maihap nga
gidaghanon sa mga butang

Mibalaan (b. 3)—Gihimo nga
balaan ug sagrado

Mga kaliwatan (b. 4)—Mga
sinugdanan

Espirituhanon nga paagi,
espiritwal (bb. 5, 7, 9)—Walay
katapusan, dili ulipon sa
kamatayon

Kinaiyanhon (bb. 5, 9)—
Mortal, sa kadugayan
mamatay

Mougmad (b. 5)—Modaro,
mokubkob

Unod (bb. 5, 7)—Mortal nga
kinabuhi

Mohupot (b. 15)—Moamuma

Gawasnon nga mokaon (b.
16)—Mokaon nga walay bisan
unsa nga mga sangputanan

Genesis 2; Moises 3

Ang Paglalang ni Eva

B

Unang Adlaw

Ikaduhang 
Adlaw

Ikatulong 
Adlaw

Ikaupat nga 
Adlaw

Ikalimang 
Adlaw

Ikaunom nga 
Adlaw

A

Akong Bugtong Anak (b. 1,
26)—Jesukristo

Walay panagway (b. 2)—Wala
mahan-ay sa paagi niini karon

Kawanangan (bb. 6–8, 14–15,
17, 20)—Luna

Pagmabungahon ug pagsanay
(bb. 22, 28)—Panganak

Kamandoan (bb. 26, 28)—
Mobantay, moamuma
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Moises 3:4–9—Espirituhanong Paglalang
Diha sa panahon nga gihulagway sa Moises 3:5, ang tanang mga
butang mga “espirituhanon,” nagpasabut nga sila dili mahimong
mamatay. Miingon si Elder Joseph F. Smith: “Ang lawas ni Adan
gilalang gikan sa abug sa yuta, apan niana nga panahon kini usa
ka espirituhanon nga yuta.…

“… Unsa ang usa ka espirituhanon nga lawas? Kini mao ang usa
ka lawas nga gibuhi pinaagi sa espiritu ug dili pinaagi sa dugo.…

“… Ang gidili nga bunga adunay gahum sa paglalang og dugo
ug pag-usab sa kinaiya niini ug ang pagka-mortal miilis sa dapit sa
pagka-imortal” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3
mga bol. [1954–56], 1:76–77).

Sa lain nga pagkasulti, diha sa asoy nga anaa kanato kabahin sa
Paglalang, atong nabasa nga si Adan ug si Eva dihay pisikal nga
mga lawas, apan kini mga “espirituhanon” nga pisikal nga mga
lawas. Sa dihang sila napukan, usa ka kausaban ang nahitabo
(ingon nga gihulagway diha sa Moises 4), ug ang tanan nga mga
butang nahimo nga “kinaiyanhon,” nagpasabut nga si Adan ug
si Eva ulipon ngadto sa kamatayon. Si Adan ug si Eva dayon di-
hay “kinaiyanhon” nga pisikal nga mga lawas (tan-awa usab sa
Nephi 2: 22). Mahimo usab nga imong markahan ang mga pu-
long nga espirituhanon ug kinaiyanhon diha sa imong mga kasula-
tan ug isulat ang mga pagpatin-aw niini diha sa kilid sa imong
mga kasulatan.

Ang mosunod nga diagram naglatid sa lain-laing mga yugto
sa kinabuhi ni Adan ingon nga gihulagway diha sa Genesis 2;
Moises 3.

Moises 3:15–17—Ang Bunga sa Kahoy sa Kahibalo
sa Maayo ug sa Dautan
Gihatag sa Ginoo ni Adan ug ni Eva ang kabubut-on didto sa
Tanaman sa Eden. Ang kabubut-on, o ang abilidad sa paghimo og
mga pagpili ug ang pagkamay-tulubagon alang niini, gikinahang-
lan sa tanan kinsa nagtinguha nga mahimong sama sa Dios. Sa
ingon, si Adan ug si Eva gikinahanglan nga mogamit sa ilang 
kabubut-on ug moambit sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa da-
utan aron sila makauswag nga mahimong sama sa Langitnong
Amahan. Ang pag-ambit sa bunga niana nga kahoy wala lamang
makatabang ni Adan ug ni Eva sa pag-uswag apan mihimo niini

nga posible alang sa tanang nahibilin nga mga anak sa Langitnong
Amahan sa pag-anhi sa yuta ug sa paggamit sa ilang kaugalingon
nga kabubut-on (tan-awa sa 2 Nephi 2: 22–27).

Pipila sa mga katawhan natingala kon ngano, gumikan nga ang
Pagkapukan gikinahanglan alang sa mahangturong pag-uswag,
ang Dios wala lamang mibutang ni Adan ug ni Eva sa usa ka na-
pukan nga kondisyon una sa tanan. Apan kon ang Langitnong
Amahan mihimo sa mga tawo mga mahimong mortal nan sa ka-
tapusan siya ang mahimong responsable alang sa tanang sakit,
sala, ug kaguol nga moabut sa tawo tungod sa mortal nga kina-
buhi. Si Adan gikinahanglan nga makaangkon og kagawasan sa
pagkaon sa bunga ug mapukan. Tungod sa kabubut-on, ang tawo
nahimong responsable sa iyang kaugalingon nga padulngan. Sa
pagkatinuod, ang plano sa Langitnong Amahan naglakip usab sa
paagi diin siya makatubos sa tanan niyang mga anak gikan nii-
ning napukan nga kahimtang, apan sila kinahanglan gayud nga
mogamit pag-usab sa ilang kabubut-on ug mopili sa pagdawat sa
plano. Tungod kay gihatag sa Dios ni Adan ug ni Eva ang gasa sa
kabubut-on, ug tungod kay gigamit ni Adan ug ni Eva ang ilang
kabubut-on, kita makahimo og matarung nga mga desisyon pina-
sikad sa mga baruganan sa ebanghelyo ug sa katapusan mahimo
nga sama sa Dios.

Moises 3:20–24 (Genesis 2:20–24)—Ang Paglalang
sa Babaye
Sa pakigpulong ngadto sa mga babaye sa Simbahan, miingon si
Presidente Gordon B. Hinckley :

“Kamo sa hingpit importante gayud nga bahin sa plano sa
[Langitnong Amahan].

“Kon wala kamo ang plano dili makalihok. Kon wala kamo ang
tibuok programa mapakyas… Sa dihang ang proseso sa pagla-
lang nahitabo, si Jehova, ang Tiglalang, ubos sa panudlo gikan sa
Iyang Amahan, gibahin og una ang kahayag gikan sa kangitngit,
ug dayon gibuwag ang kayutaan gikan sa mga katubigan. Didto
gisunod ang paglalang sa kinabuhi sa tanom, gisundan sa pagla-
lang sa kinabuhi sa hayop. Dayon miabut ang paglalang sa tawo,
ug sa pagtapos nianang buhat sa pagkabalaan miabut ang labing
nindot nga buhat, ang paglalang sa babaye” (sa Conference
Report, Okt.1996; o Ensign, Nob.1996,67).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagpili og Importanteng mga Pulong

Pilia unsa sa imong hunahuna ang upat ka mga pulong diha sa
Moises 3; 2–3 ang nagtabang kanato pag-ayo sa pagsabut ug sa
pagdayeg sa importansya sa Adlaw nga Igpapahulay, ug ipasa-
but kon giunsa niini pagdugang sa atong pagsabut.

Isulti Kini sa Imong Kaugalingon nga
mga Pulong

1. Unsa nga sugo ang nadawat ni Adan diha sa Moises 3: 15–17?

2. Unsa ang gipamulong sa Dios nga mahimong mga sangpu-
tanan sa dili pagsunod niini nga sugo?

B

A

Espiritu 
nga 

Nilalang

Espiritu-
hanong 
Nilalang Ang 

Pagkapukan 
ngadto sa 

Pagka-
mortalAng tanan nga mga 

butang gilalang og 
una isip mga espiritu 

(tan-awa sa Moises 3:5)

Ang tanan nga mga 
butang gisunod sa 

paglalang sa pisikal 
nga paagi, apan 
diha sa wala pa 
mapukan nga 

espirituhanong kondisyon 
(tan-awa sa Moises 2)

Gidala sa 
Pagkapukan ang 

mortal, pisikal 
nga pagkinabuhi 

(tan-awa sa 
Moises 4:6–32)

Ang 
Pagkapukan 
ngadto sa 

Pagka-
mortal

Katabang (bb. 18, 20)—Eksakto
nga pagkatukma, walay sayop
sa pagkapares, husto, angay

Mounong ngadto (b. 24)—
Magpakalabing suod ngadto
ug magpuyo uban
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Unsa ang mahitabo kon ikaw magtanom og mga liso sa utanon
o mga liso alang sa nindot nga mga bulak diha sa usa ka luna
nga yuta ug dili gayud moamuma niini? Ang mga utanon ba
ang mopuli ug moibut sa mga sagbut? Kon ang pag-amuma
wala himoa, ngano nga ang mga sagbut motabon sa mga bu-
tang nga mas labaw ka nindot o magamit?

Nganong daghan kaayo nga mga katawhan ang mas sayunan
nga mopili sa sayop kay sa husto? Nganong adunay daghan
nga kadautan sa kalibutan? Nganong ang ingon og inosente
nga mga tawo adunay daghan nga mga pagsulay?

Ang mga tubag niini nga mga pangutana adunay kalabu-
tan sa unsay atong gitawag og Pagkapukan. Nahitabo
ang Pagkapukan sa dihang si Adan ug si Eva mikaon sa
bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan ug gihi-
nginlan gikan sa Tanaman sa Eden ug sa presensya sa
Dios. Isip mga anak ni Adan ug ni Eva, atong gipanunod
ang mga sangputanan sa ilang mga desisyon, diin naglakip
og pagpuyo sa usa ka kalibutan nga wala ang presensya
sa Dios nga puno sa sala, mga kalisud, ug kamatayon.
Imong makat-unan, hinoon, nga kon si Adan ug si Eva
wala mapukan, kita dili gayud unta matawo ug dili gayud
makauswag nga makadawat sa kahingpitan sa kalipay nga
gitanyag sa Langitnong Amahan ngadto sa iyang mga
anak. Gipanalanginan kita nga nakabaton og mas labaw
ka kompleto nga istorya sa Pagkapukan ni Adan ug ni Eva
diha sa Moises 4 kay sa atong makita diha sa Biblia. Kita
mas labaw nga gipanalanginan nga nakabaton sa Basahon
ni Mormon, nga mipasabut sa doktrina sa Pagkapukan
sa mas labaw ka kompleto kay sa bisan unsang uban nga
basahon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Moises 4

Moises 4:4—Si Satanas ba Makalingla, Makabuta,
ug Makahimo sa Pagbihag?
Ang Moises 4:4 naghulagway sa mao lamang nga paagi nga si
Satanas makakuha og gahum ibabaw kanimo. Mahimo nga imong
isulat ang mosunod nga pagpasabut diha sa kilid sa imong mga
kasulatan: “Ang yawa walay gahum ibabaw kanato gawas kon
kita motugot kaniya. Sa higayon nga kita makigbatok sa bisan
unsa nga gikan sa Dios, ang yawa mogamit sa gahum” (Joseph
Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding
Smith [1938], 181).

Moises 4:12—Ang Pagpili
Kini importante nga mahibaloan nga wala masabti sa hingpit ni
Adan ug ni Eva ang gibug-aton sa ilang pagpili kutob sa mga hi-
tabo nga girekord sa unang mga bersikulo sa Moises. Sa lain nga
pagkasulti, ang pagpili nga gihimo ni Adan gibase diha sa iyang
hugot nga pagtuo nga kadto ang matarung butang nga buhaton.
Wala siya sukad mahimo nga mortal o mahilayo sa presensya sa
Dios ug dili makatino unsay mahimong sangputanan sa iyang
pagpili.

Moises 4—Ang Pagkapukan
Kita dili makasabut sa hingpit sa importansya sa Pagkapukan
diha sa plano sa Langitnong Amahan gawas kon kita makasabut
nga tungod sa Pagkapukan, si Adan ug si Eva mamatay sa pisi-
kal ug sa espirituhanon nga paagi (tan-awa sa Moises 3:17). Ang
espirituhanon nga kamatayon nagpasabut nga ipahilayo gikan sa
atubangan sa Dios (tan-awa sa Moises 5:4). Ang pisikal nga ka-
matayon mao ang pagbulag sa espiritu ug sa lawas. Bisan tuod si
Adan ug si Eva wala dayon mamatay sa pisikal nga paagi sa di-
hang mikaon sila sa bunga, usa ka kausaban ang nahitabo diha
ni Adan ug ni Eva nga mohimo kanila nga sa kadugayan mama-
tay. Sa kadugayan, mamatay sila sa pisikal nga paagi sama ga-
yud sa gipamulong sa Dios. Si Adan ug si Eva wala makabaton
sa gahum sa pagbuntog sa pisikal o sa espirituhanon nga kama-
tayon. Ang pagkahibalo niini nga mga kamatuoran nagtabang
kanato sa pagsabut ngano nga sila, ug kita isip ilang mga anak
nagkinahanglan og usa ka Manluluwas ug Pag-ula. Si Adan ug si

Mga Pagpili 
ni Adan

Mokaon

Mobiya sa tanaman ug 
mahimong ulipon sa 

kamatayon, apan uban 
sa oportunidad nga 

mahimong sama 
kon unsa ang Dios.

Dili Mokaon

Mopabilin sa tanaman 
diha sa usa ka terrestrial 

nga kondisyon nga 
walay umaabut nga 

kaliwatan ug dili 
gayud mamatay.

Ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan

Tubos (b. 1)—Giluwas gikan
sa sala ug sa kamatayon

Maliputon (b.5)—
Malimbungon

Lingla (bb. 6, 19)—Bakakan

Mobutang og panag-away tali
kanimo ug sa babaye (b. 21)—
Mohimo kanimo ug sa babaye
nga magkalagutay pag-ayo ug
mag-away

Binhi (b. 21)—Mga anak

Mosamad (b. 21)—Mopasakit

Pagpanamkon (b.22)—Ang
proseso sa pagsugod og
mabdos ug pagpanganak og
usa ka bata

Sa singot sa imong nawong
(b. 25)—Pagtrabaho og maayo

Kerubin (b. 31)—Usa ka
matang sa langitnong binuhat

Genesis 3; Moises 4

Ang Pagkapukan
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Eva gitudloan mahitungod sa Pag-ula human sa Pagkapukan.
Atong mabasa ang pipila niadtong mga pagtulun-an diha sa
Moises 5.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Plano sa Langitnong Amahan

1. Paghimo og duha ka
kolum nga tsart diha sa
imong notebook. Butangi
og pangalan ang unang
kolum og “Langitnong
Amahan” ug ang ikadu-
hang kolum “Satanas.”

Ubos sa matag kolum, su-
lati og piho nga mga pu-
long ug mga hugpong sa
pulong gikan sa Moises
4:1–4 nga naghulagway
sa Langitnong Amahan
ug ni Satanas. Samtang
imong buhaton kini nga 

kalihokan tingali makatabang kini nga mahibaloan nga ang
Langitnong Amahan mitanyag sa iyang plano sa kaluwasan
ngadto sa iyang espiritu nga mga anak didto sa kalibutan
sa wala pa dinhi sa yuta sa wala pa ang mga hitabo nga gi-
hulagway dinhi niining upat ka mga bersikulo mahitabo.
Gipasabut sa Langitnong Amahan nga kita ipahilayo gikan
sa iyang atubangan ug nga usa ka Manluluwas ihatag alang
sa atong kaluwasan.

2. Pagsulat og paragraph nga mosaysay kon sa unsa nga paagi
magkalahi si Jesus ug si Satanas.  Sama pananglit, unsa ang
kalainan mahitungod sa ilang mga tinguha?

Pagsulat og Journal

Hunahunaa nga ikaw si Eva diha sa mga hitabo sa Moises 4.
Pagsulat og journal sama nga ikaw si Eva. Ipakigbahin ang
imong mga hunahuna ug mga pagbati nga diha kanimo sam-
tang gihunahuna nimo ang pagkaon sa bunga ug unsa kaha
ang imong mga katarungan sa dihang sa katapusan gikaon
nimo kini. Dayon pagsulat unsa kaha unta ang imong bation
human mokaon sa bunga ug mahitungod sa unsay gipamulong
sa Ginoo nganha kanimo kalabut sa mga sangputanan sa imong
mga pagpili.

o

Hunahunaa nga ikaw si Adan diha sa mga hitabo sa Moises 4.
Isulat ang mga hunahuna ug mga pagbati nga anaa kanimo sa
dihang imong nahibaloan nga si Eva mikaon sa bunga (tan-awa
sa Moises 2:27–28; 3:23–24). Ipasabut nganong ikaw nakahukom
sa pagkaon sa bunga—nakahibalo sa mga sangputanan (tan-
awa sa Moises 3:16–17; 4:9), ug unsa ang imong gibati mahitu-
ngod sa unsay gipamulong sa Dios nganha kanimo kalabut sa
mga sangputanan sa imong mga pagpili. Ang mosunod nga ki-
nutlo mahimong makatabang kanimo samtang ikaw magsulat:
“Si Adan … wala malingla; hinoon iyang gihukman og tuyo
ang pagbuhat sama sa gitinguha ni Eva, nga iya unta nga ma-
pahinabo ang mga katuyoan sa iyang Tigbuhat” (James E.
Talmage, Articles of Faith [1960], 69–70).

Opsyonal nga Kalihokan

1. Sa lakbit ihulagway unsa ang nahitabo ngadto nila ni Adan
ug ni Eva samtang sila gipapahawa sa Tanaman sa Eden.
Basaha ang Alma 12:21–37; 42:2–28 ug pangitaa ang mga ka-
tarungan nga gidid-an sa Ginoo si Adan ug si Eva gikan sa
pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi human gayud dayon
sa pagkaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan.

2. Unsay gisulti ngari kanato sa mga katarungan nga gihatag
sa Dios mahitungod sa unsang mga butanga ang importante
nga buhaton dinhi niini nga kinabuhi?

Ingon nga gipapahawa sa Eden ug sa atubangan sa Ginoo ti-
ngali makahahadlok alang ni Adan ug ni Eva. Sila wala gayud
makasinati og pagkamortal. Unsaon nila pagbalik ngadto sa
atubangan sa Ginoo pag-usab?

Sama ni Adan ug ni Eva, kita gipahilayo gikan sa atuba-
ngan sa Dios, busa ang sama nga pangutana angay usab
ngari kanato.

Ang Genesis misaysay sa istorya ni Adan ug ni Eva nga
gipapahawa sa Eden ug sa atubangan sa Ginoo ingon og
wala na silay paglaum sa pagpuyo diha sa atubangan sa
Ginoo pag-usab.

Sa maayong palad, ang basahon ni Moises naglakip og dinasig
nga mga pagdugang ngadto sa Genesis nga misaysay kon sa
unsa nga paagi gitudloan si Adan mahitungod sa plano nga
giandam sa wala pa ang paglalang sa kalibutan aron siya ug
ang iyang kaliwatan matubos, o maluwas, gikan sa sala ug ka-
matayon nga gidala sa Pagkapukan nganhi sa kalibutan.

Agi og pagdugang sa mga kamatuoran mahitungod sa kaluwa-
san ug sa Pag-ula, ang Moises 5 naglakip og usa ka asoy kon
giunsa ni Satanas ug sa iyang mga sumusunod gikan sa kina-
buhi sa wala pa dinhi sa yuta ang pagsulay og impluwensya
sa pamilya ni Adan nga modumili sa mensahe sa kaluwasan
pinaagi ni Kristo. Samtang ikaw nagbasa, tan-awa unsa ang

Genesis 4; Moises 5

Sakripisyo ug ang 
Pamilya ni Adan

C

B

Langitnong 
Amahan Satanas

A
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nahitabo niadtong kinsa midumili sa pagpaminaw sa tambag
sa Ginoo ug hinoon misunod sa tambag ni Satanas.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Moises 5

Pagtuon sa mga Kasulatan
Himoa ang dili mokubos sa tulo sa mosunod nga mga kalihokan
(A–E) samtang ikaw nagtuon sa Moises 5

Tapusa Kining Mosunod nga mga
Tudling sa mga Pulong (Tan-awa
sa Moises 5:4–11.)

1. Gihalad ni Adan ang mga sakripisyo tungod kay …

2. Nakat-unan ni Adan gikan sa Anghel …

3. Naamguhan ni Adan ug ni Eva …

Paghimo og usa ka Pakigtandi

Diha sa Moises 5:7–8, gipasabut sa anghel ngadto ni Adan un-
say gisimbolo sa iyang sakripisyo, ug diha sa Moises 5:9, gi-
pasabut sa Espiritu Santo ang tahas sa Manluluwas isip ang
katapusan nga sakripisyo sa pagtubos. Tubaga ang mosunod
nga mga pangutana diha sa imong notebook: (1) Bisan tuod
og kita wala mohalad og sinunog nga mga sakripisyo karon,
ingon sa gibuhat ni Adan, hain nga mga ordinansa ang atong

giapilan nga nagsilbi sa sama nga mga katuyoan? (2) Unsay
kalabutan niini nga mga ordinansa sa katubsanan, naghimo
sa tanan nga atong mabuhat “diha sa ngalan sa Anak” (b. 8),
ug sa sakripisyo sa Bugtong Anak?

Pag-angkon og Dugang nga Pagsabut
gikan sa Basahon ni Mormon

Ang Moises 5:9–11 nagsaysay mahitungod sa pipila ka mga
panalangin nga nadawat ni Adan ug ni Eva ug sa ilang kali-
watan tungod sa Pagkapukan. Basaha ang 2 Nephi 2:19–27 ug 
i-summarize unsa ang imong nakat-unan gikan niining duha ka
mga pakisayran mahitungod kon ngano nga ang Pagkapukan
ni Adan ug ni Eva usa ka gikinahanglan nga bahin sa plano sa
Langitnong Amahan ug kon sa unsa nga paagi ang Pagkapukan
usa ka panalangin ngari kanato.

Tubaga ang mga Pangutana ni Cain

Si Cain nangutana og duha ka importanteng mga pangutana
(tan-awa sa Moises 5:16, 34) nga gipangutana gihapon sa mga
tawo karon. Paghimo og sulat nga nagpasabut sa husto nga
mga tubag ngadto sa iyang mga pangutana.

Ang mga Pagdani ni Satanas

Basaha ang Moises 5:12–13 ug hunahunaa ang mga lihok ni
Adan ug ni Eva ug ang mga lihok ni Satanas.

1. Sa imong nakita sa unsa nga mga paagi miimpluwensya si
Satanas sa samang paagi karon?

2. Unsa ang wala “imantala” ni Satanas sa iyang mga pagdani?
(tan-awa sa Moises 5:41, 52–54; tan-awa usab sa Alma 30:60).

Si Adan ug si Eva napukan tungod sa ilang pagkamasinupakon
sa usa ka balaod, ug sila “gipapahawa” gikan sa atubangan sa
Dios (Moises 5:4). Atong mabasa sa Moises 5 kon sa unsa nga

Genesis 5; Moises 6

Enoch Mitudlo sa Unang mga
Baruganan sa Ebanghelyo

E

D

C

?=

Panahon ni Adan Atong Panahon

?

B

A

Pinaagi sa singot sa iyang
kilay (b. 1)—Pinaagi sa iyang
pagtrabaho og maayo

Halad … usa ka paghalad (b.
5; tan-awa usab sa bb. 18–21)—
Ang paghatag og usa ka
sakripisyo nga pagasunugon

Gitubos (b. 9)—Giluwas gikan
sa sala ug sa kamatayon

Binhi (b. 11)—Mga anak

Katubsanan (b. 11)—Maluwas
gikan sa mga resulta sa sala ug
sa kamatayon 

Pagkakalibutanon (b. 13)—
May interes sa mga pangina-
hanglan, mga katagbawan, ug
mga kaibug sa lawas

Pagkamahilayon (b. 13)—May
interes sa mga katagbawan sa
mga balatian, o sa lain nga
pagkasulti, sa mga butang
nga imong mahikap, makita,
masimhot, ug madungog

Hugot nga balaod (b. 15)—
Pahayag nga dili mahimong
usbon

Adunay pagtahud ngadto
(b. 20)—Giuyonan sa

Iyang panagway nahugno
(bb. 21–22)—Nagmug-ot siya,
nagkusmod

Mga pagkasalawayon (bb. 25,
52)—Dautan nga mga lihok

Latagaw (bb. 37, 39)—Layas,
laagan (nagpasabut nga siya
gipalayas gikan sa iyang
pamilya)

Wala mangalagad ngadto
(b. 52)—Wala mopanalangin

Tunga-tunga sa panahon
(b. 57)—Bililhong higayon o
labing importanteng panahon
(kini nagpasabut ngadto sa
panahon nga si Jesukristo
moanhi ug mobuhat sa iyang
misyon sa pag-ula.)

Gipamatud-an (b. 59)—
Gihatag
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paagi nga ang pagsupak nagdala sa mga tawo gani labaw pa ka
layo gikan sa Dios—sama sa hitabo ni Cain, Lamech, ug sa
uban pa. Human mibiya si Adan ug si Eva sa Tanaman sa
Eden, gitudloan sila sa pagsabut ug sa pagpuyo sa mga dok-
trina ug sa paghimo ug paghupot og mga pakigsaad. Nakakat-
on usab sila hain nga makaluwas nga mga ordinansa ang
gikinahanglan alang kanila nga makabalik ug makapuyo diha
sa atubangan sa Dios. Daghan niini nga mga pagtulun-an ma-
kita diha sa Moises 6. Gitudlo ni propeta Enoch sa iyang mga
katawhan kini nga mga kamatuoran sa pagsulay sa pagdasig
kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala ug sa mga kadautan
aron sila matubos ug madala og balik ngadto sa atubangan
sa Dios.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Moises 6

Pagtuon sa mga Kasulatan
Himoa ang dili mokubos sa tulo sa mosunod nga mga kalihokan
(A–E) samtang ikaw magtuon sa Moises 6.

Paghimo og Talaan sa mga Sulod

Isulat unsa sa imong hunahuna ang hitsura sa talaan sa mga
sulod alang sa basahon nga gihulagway diha sa Moises 6:5–25.

Pagsulat mahitungod sa Imong
Pamilya

1. Sumala sa Moises 6:45–46, ngano nga si Enoch ug ang
iyang mga katawhan nakaila sa ilang mga kagikanan
(mga amahan)?

2. Pagsulat mahitungod sa usa sa imong mga kagikanan nga
imong “nailhan” tungod sa mga rekord nga gitagoan. Pag-
apil og usa ka butang mahitungod kanila nga nagdasig ka-
nimo nga mahimong mas maayo nga tawo.

o
Pagsulat og usa ka butang nga imong gusto sa imong umaa-
but nga kaliwatan nga mahibaloan mahitungod kanimo.
Hunahunaa ang mga pulong ni Presidente Kimball:

“Pagkuha og notebook… Pagsugod karon ug isulat diha niini
ang imong mga gipangbuhat ug mga panghitabo, ang imong
lawom nga mga hunahuna, ang imong mga kalampusan ug
mga kapakyasan, ang imong mga pakig-uban ug mga kadau-
gan, ang imong mga panumduman ug ang imong mga pag-
pamatuod.” (Spencer W. Kimball,” ‘The Angels May Quote
from It’,” New Era, Okt. 1975, 5).

Unsa ang Ilang Gihulagway Niini ?

1. Pangitaa ang mosunod nga mga hugpong sa pulong diha sa
Moises 6:27–29 nga naghulagway sa mga sala sa mga kataw-
han sa panahon ni Enoch: “mga kasingkasing nag-anam
pagka-tig-a,” “mga dunggan dili makadungog,” “mga mata
dili makakita sa layo,” naglimud kanako,” “nangita sa ilang
kaugalingon nga kaalam diha sa kangitngit,” ‘naglaraw sa
pagbuno,” “wala maghupot sa mga sugo [gihatag ngadto ni]
Adan,” ug “nanumpa sa ilang mga kaugalingon.” Tingali

C

B

A

Pagabalaanon (bb. 59–60)—
Gilimpyohan ug gibalaan,
giputli

Kahatagan og kaangayan
(b. 60)—Giluwas gikan sa sala
ug sa silot sa sala, gipasaylo

Gihimaya (b. 2)—Gidayeg

Walay mansa (b. 6)—Walay
hugaw, lunsay

Kagikanan (bb. 8, 22)—
Kasaysayan sa pamilya

Mga kaliwatan (bb. 8, 28)—
Mga anak, mga apo, ug
uban pa

Ang tumbanan sa Dios
(b. 9)—Yuta (tan-awa sa b. 44)

Kamandoan (b. 15)—Gahum

Napukaw (b. 27)—Nagsugod
sa pagtubo

Misalig (bb. 28, 43)—
Mitambag

Gilaraw (b. 28)—Giplano

Nanumpa sa ilang mga
kaugalingon (b. 29)—
Naghimo og mga saad

Balaod (b. 30)—Opisyal nga
pahayag

Makatulisok (b. 32)—
Makapasakit, makapatay

Kaangayan (b. 34)—Himoon
nga mahitabo

Panon (b. 44)—Daghan kaayo

Gihimo nga mga mag-aambit
sa (b. 48)—Kasinatian

Kaalaot (b. 48)—Kaguol

Unang sala (b. 54)—Ang
kalapasan ni Adan ug ni Eva

Gipanamkon diha sa sala
(b. 55)—Natawo sa
makasasala nga kalibutan
ngadto sa mga ginikanan
kinsa mipuyo sa usa ka
napukan nga kalibutan ug
nagpakasala sa ilang mga
kaugalingon

Sala gipalambo (b. 55)—Ang
tinguha sa pagpakasala
misugod sa pagtubo
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buot ikaw nga molinya o mobutang og timaan niini nga mga
hugpong sa pulong diha sa imong mga kasulatan.

2. Ihulagway unsay imong hunahuna sa gipasabut sa “mga ka-
singkasing nag-anam pagkatig-a,” “mga dunggan dili maka-
dungog,” “mga mata dili makakita sa layo,” ug unsa ang
gipasabut sa “nangita sa kaalam diha sa kangitngit.”

3. Ihatag ang katugbang sa matag paghulagway sa ibabaw
aron mahulagway nila ang matarung nga mga tawo. Sa lain
nga pagkasulti, pinaagi sa ebanghelyo ang mga kasingka-
sing makahimo nga _____________, ang mga mata mahimo
nga ___________, ug uban pa.

Usa ka Calling gikan sa Ginoo

1. Sumala sa Moises 6:31, sa unsa nga paagi si Enoch mibati
mahitungod sa iyang calling gikan sa Ginoo?

2. Ipasabut kon unsa sa imong hunahuna ang gibati ni Enoch
human sa mga butang nga gipamulong ug gibuhat sa Ginoo
diha sa Moises 6:32–36.

3. Basaha ang Moises 7:13–19 ug pagsulat kon sa unsa nga pa-
agi ang mga saad sa Ginoo ngadto ni Enoch nangatuman?

Unsaon Nato Pagdawat sa Atong
Kabilin gikan sa Langitnong Amahan

Isip mga anak sa Dios, kita
adunay katungod sa pagpa-
nunod sa tanan nga anaa
kaniya. Kon kita makasala,
hinoon, kita mahimong
hugaw, ug walay hugaw
nga butang nga makapanu-
nod sa gingharian sa Dios.
Gitudloan sa Ginoo si Adan
unsaon nga mahimong lim-
pyo ug sa ingon makasa-
rang sa pagpanunod sa
kinabuhing dayon. Gitudlo
ni Enoch kining sama nga
mga butang ngadto sa

iyang mga katawhan. Basaha ang Moises 6:48–68, ug dayon
paghimo og tsart sama sa usa nga gipakita. Ilista sa unang
kolum ang mga butang nga nahitabo tungod sa Pagkapukan.
Ilista sa ikaduhang kolum ang mga butang nga nagsaysay
kon unsaon pagbuntog ang mga epekto sa Pagkapukan.

Natingala ba ikaw sukad unsa kaha ang gihunahuna ug gibati
sa Dios samtang siya nagtan-aw sa mga pagkadautan sa iyang
mga anak dinhi sa yuta? Ang Moises 7 nagtabang kanato sa
pagsabut kon giunsa sa Dios pagtan-aw ang iyang mga anak,

unsay iyang gibati mahitungod sa ilang mga pagkadautan, ug
unsaon nga ang pagkadautan sa kadugayan mahanaw.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Moises 7

Moises 7:16–20—Pagtukod ug Paglig-on sa Zion
Gipamulong ni Presidente Spencer W. Kimball ang kabahin sa
paglig-on sa Zion sa atong panahon:

“Mahimo ba akong mosugyot og tulo ka importanteng mga bu-
tang nga kinahanglan gayud natong buhaton kon buot kita nga
‘ibalik ang Zion.’…

“Una, kinahanglan gayud natong wad-on ang tagsa-tagsa nga ti-
nguha sa pagkahakog nga mopugong sa pagka-espirituhanon,
mopagahi sa kasingkasing, ug molibug sa hunahuna.…

“Ikaduha, kinahanglan gayud nga kita motabang sa hingpit ug
motrabaho diha sa panag-uyon sa uban. Kinahanglan gayud nga
adunay panagsama sa atong mga desisyon ug panaghiusa sa
atong mga lihok.…

“ ‘Kon ang Espiritu sa Ginoo mao ang pagpalambo sa atong mga
buhat, nan kini nga espiritu sa pagkahiusa ug pagtinabangay ki-
nahanglan nga mao gayud ang mopatigbabaw nga espiritu diha
sa tanan nga atong buhaton’ …(Teachings of the Prophet Joseph
Smith, p. 1983.) …

“Ikatulo, kinahanglan atong ihatag o isakripisyo ang bisan unsa
nga gikinahanglan sa Ginoo. Atong sugdan pinaagi sa pagtanyag
og usa ka ‘masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon
nga espiritu.’Atong sundon kini pinaagi sa paghatag sa atong la-
bing maayo nga paningkamot diha sa gihatag kanato nga trabaho
ug mga calling. Atong tun-an ang atong katungdanan ug buhaton
kini sa husto. Sa katapusan atong ipahinungod ang atong pana-
hon, mga talento ug katigayunan ingon nga gipangayo diha sa
atong lokal nga mga lider ug ingon sa gi-aghat pinaagi sa mga hi-
nagawhaw sa Espiritu.” (sa Conference Report, Abr. 1978, 122–24;
o Ensign, Mayo 1978, 81).

Nahanaw (b. 1)—Namatay

Nagdilaab nga
makatarunganong kasuko (bb.
1, 34)—Bug-at kaayo nga silot

Mobahin sa ilang mga
kaugalingon (b. 7)—Mokatag
ug manimuyo

Gitamay (b. 8)—Gikalagutan
ug gipakaubos

Mga tabil gibukhad sa
gihapon (b. 30)—Mga
Paglalang nagpadayon sa
gihapon

Akong mga mata makatulisok
kanila (b. 36)—Ang akong mga
mata makakita lapos ngadto sa
pinakasentro gayud kanila

Kana nga ako mipili, akong
Pinili (b. 39)—Jesukristo

Iyang kahiladman nangandoy
(b. 41)—Gibati niya ang kusog
kaayo nga mga pagbati sa
kaguol 

Temporal (b. 42)—Pisikal

Tunga-tunga sa panahon
(b. 46)—Bililhong higayon o
labing importanteng panahon
(Kini nga hugpong sa mga
pulong nagpasabut ngadto
sa panahon nga si Jesukristo
moanhi ug mobuhat sa iyang
pag-ula nga misyon.)

Salin (b. 52)—Kabahin

Mobakus sa ilang mga bat-
ang (b. 62)—Mangandam

Genesis 5; Moises 7

Zion Gidala ngadto sa Langit

Tungod sa 
Pagkapukan

Giunsa sa 
Pagbuntog 

ang Pagkapukan

E

D
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Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang dili mokubos sa duha sa mosunod nga mga kalihokan
(A–D) samtang ikaw magtuon sa Moises 7.

Scripture Mastery—Moises 7:18

Basaha ang Moises 7:4–27 ug hunahunaa sama sa unsa kini nga
mahimong kabahin sa komunidad ni Enoch. Paghimo og sulat
ngadto sa usa ka tawo nga kintahay imong higala kinsa nag-
puyo sa lain nga dapit ug gusto nga mahibalo unsaon sa pagtu-
kod og usa ka dapit nga sama ka nindot sa Zion. Naggamit sa
impormasyon diha sa Moises 7, ilabi na ang bersikulo 18, sul-
tihi ang imong higala unsa ang gikinahanglan sa pagtukod ug
pagpuyo sa Zion. Awhaga ang imong higala ug tambagi kon
unsay mahimo sa usa ka tawo nga imong ka-edad “pagwag-
tang sa kahakog” o buhata ang usa sa ubang mga butang nga
gisugyot ni Presidente Kimball. Hatagi og pagtagad kon unsay
unang buhaton sa imong higala diha sa iyang pamilya ug da-
yon sa Simbahan ug sa komunidad.

Unsa ang Nakapabakho sa Ginoo?

1. Sa Moises 7:29–31 gipangutana ni Enoch ang Ginoo ngano
nga siya nagbakho. Basaha ang mga bersikulo 31–40 ug isu-
lat ang imong tubag ngadto sa pangutana ni Enoch.

2. Sumala sa Moises 7:41, unsay gibuhat ni Enoch sa dihang 
nasabtan niya ang tubag sa Ginoo sa iyang pangutana?

3. Unsa sa imong hunahuna ang makapabakho sa Ginoo ug
ni Enoch samtang magtan-aw sila sa kalibutan karon?

Tubaga ang mga Pangutana ni Enoch

Basaha ang Moises 7:42–67 ug ilha ang mga pangutana nga gipa-
ngutana ni Enoch sa Ginoo. Isulat ang matag pangutana diha sa
imong notebook sundan og usa ka summary sa tubag sa Ginoo.

Ipasabut ang mga Paghulagway

Sa Moises 7:62, si Enoch gisultihan mahitungod sa Pagpahiuli
sa ebanghelyo sa ulahing mga adlaw. Gisultihan siya kabahin
sa duha ka importante nga butang nga mahitabo sa pagtabang
og pundok sa “pinili” gikan sa tibuok kalibutan aron sa pag-
andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi: “Pagkamatarung Ako
mopakanaog gikan sa langit; ug kamatuoran Ako mopadala
gikan sa yuta.” Hunahunaa unsay imong nahibaloan mahitu-
ngod sa mga hitabo nga nahitabo isip kabahin sa Pagpahiuli
ug ipasabut unsay imong hunahuna sa gipasabut sa Ginoo.

Ang mga kasulatan naghisgot og duha ka managlahi nga pa-
nahon kon ang Ginoo molimpyo na sa yuta sa kadautan. Ang
una nahitabo sa panahon ni Noe (tan-awa sa Genesis 6) ug
ang ikaduha sa Ikaduhang Pag-anhi. Ang Joseph Smith—
Mateo 1:41–43, diha sa Perlas nga Labing Bililhon, nagsaysay
og mga paagi nga kadtong duha ka yugto sa mga panahon ma-
hisama sa usag usa. Ang labing dako nga kalainan sa duha ka
yugto sa mga panahon mao nga ang yuta gilimpyohan pinaagi
sa tubig sa mga panahon ni Noe, ug sa Ikaduhang Pag-anhi
kini pagalimpyohan pinaagi sa kalayo. Kining duha ka mga hi-
tabo usa ka simbolo unsaon kita paglimpyo pinaagi sa bunyag
pinaagi sa tubig ug bunyag pinaagi sa kalayo—ang paglimpyo
sa kalag nga mahitabo kon sa tinud-anay dawaton nato ang
gasa sa Espiritu Santo.

Nagsaysay ang Genesis 6–9 sa istorya kabahin ni Noe ug sa
Lunop. Samtang ikaw nagbasa, pangitaa ang mga katarungan
nga gilaglag sa Ginoo ang dautan ug ngano nga ang paglaglag
kanila mao ang labing posible nga butang nga iyang mabuhat
alang sa kaluwasan sa tanan niyang mga anak. Hunahunaa
usab kon sa unsa nga paagi ang mga panahon ni Noe mahi-
mong itandi sa atong panahon—ang panahon sa wala pa lim-
pyohi ang yuta uban sa kalayo.

Ang Moises 8 mao ang Hubad ni Joseph Smith sa Genesis
5:23–32; 6:1–13, busa imong basahon ang Moises 8 sa dili pa
basahon ang Genesis 6:14–22. Timan-i nga ang Moises 8 mao
ang katapusang kapitulo sa Moises diha sa Perlas nga Labing
Bililhon. Alang sa tanan nga nahibilin sa Daang Tugon, ang
tanan nga mga pakisayran sa Hubad ni Joseph Smith maanaa
sa Mga Pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia diha
sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan.

Genesis 6; Moises 8

Pagsangyaw ni Noe

D

C

B

Walay paghunahuna sa kaugalingon

Sakripisyo Paningkamot Pahinungod

Pagtabang Panaghiusa
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Moises 8

Genesis 6

Moises 8; Genesis 6–—Ngano nga Gipalunopan sa
Ginoo ang Yuta
Mitabang si Presidente John Taylor pagpasabut ngano ang Ginoo
mihukom sa paglaglag sa tanang tawo sa yuta gawas sa pamilya
ni Noe. Misugyot si Presidente Taylor nga ang kalibutan hilabi-
han kadautan nga ang mga kabataan nagdako nga walay kapi-
lian gawas nga magpakadautan. Niana nga higayon diin walay
kahigayunan sa pagpili og pagkamatarung, ang pagpadala og
walay sala nga mga espiritu gikan sa langit nganhi sa yuta dili
na makiangayon. Sa ingon, gilaglag sa Ginoo ang tanang mga
dautan ug gisugdan og usab sa pamilya ni Noe ang pagpasanay
og matarung nga mga lalaki ug mga babaye. “Pinaagi sa pag-
kuha sa ilang yutan-ong kinabuhi sila gipugngan niya nga mag-
padayon [paghatag isip panulundon] sa ilang mga sala ngadto sa
ilang mga umaabut nga kaliwatan ug sa pagkunhod kanila [pag-
himo kanila nga dautan], ug usab pagpugong kanila gikan sa
paghimo pa og mga buhat sa pagkadautan” (sa Journal of
Discourses, 19:158–59). Kon wala pa palunopi sa Dios ang yuta,
ang iyang importante nga plano dili matuman. Basaha unsay gi-
sulti ni Nephi diha sa 2 Nephi 26: 24 mahitungod kon ngano nga
ang Dios mibuhat sama sa iyang gibuhat.

Pagtuon sa mga Kasulatan
Himoa ang tulo sa mosunod nga upat ka mga kalihokan (A–D)
samtang ikaw magtuon sa Genesis 6; Moises 8.

Usa ka Sundanan sa Pagtuman sa
Atong Calling gikan sa Ginoo

1. Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 4:2–4 gisulti sa Ginoo
nga usa ka paagi nga kita mahimong mabalaan ug magdala
og kaluwasan sa atong mga kalag mao ang pagtrabaho uban
sa tibuok natong gahum, hunahuna, ug kusog sa pagdala sa
uban ngadto sa kaluwasan. Si Noe usa ka maayo kaayo nga

ehemplo niini nga proseso. Paghimo og diagram diha sa
imong notebook sama sa usa nga anaa sa ubos ug butangi
kini og impormasyon nga imong makita diha sa Moises
8:14–27. Samtang imong buhaton kini nga kalihokan, tan-
awa kon giunsa pagpalambo ni Noe ang iyang calling gikan
sa Ginoo. Hatagi usab og espesyal nga pagtagad kon sa unsa
nga paagi siya gipanalanginan og kusog ug gahum ug mia-
but sa kahibalo nga ang Ginoo nahimuot kaniya ug sa iyang
mga paningkamot.

2. Human nimo mabutangi ang kahon alang sa Moises 8:27,
tan-awa ang “grasya” diha sa imong Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan aron ikaw mas hingpit nga makasabut kon unsa
kadtong nadawat ni Noe agi og resulta sa iyang makugihon
nga mga kahago. Pagsulat og lakbit nga pahayag mahitu-
ngod sa grasya ubos sa imong diagram.

Unsa ang Kalainan?

1. Basaha ang Moises 8:13–14, 21 ug ang mga buot ipasabut sa
“mga anak nga lalaki sa Dios” ug sa “mga anak nga lalaki sa
tawo” diha sa seksyon nga “Pagsabut sa mga Kasulatan” sa
ibabaw. Ipasabut ang kalainan tali sa mga anak nga lalaki ug
mga anak nga babaye sa Dios ug mga anak nga lalaki ug
mga anak nga babaye sa tawo. Ilakip sa imong pagpasabut
kinsa kaha kining upat ka mga grupo sa mga tawo karon.

2. Sumala sa Moises 8:15–22, ipasabut unsa ang gipamulong sa
Dios mahitungod sa mga anak nga lalaki sa Dios nga nag-
minyo sa mga anak nga babaye sa tawo o sa mga anak nga
lalaki sa tawo nagminyo sa mga anak nga babaye sa Dios
ug nganong ikaw mihunahuna niini nga importante.

Ipasabut ngadto sa Usa ka Tawo
kinsa Wala Makasabut

Gamita ang impormasyon diha sa seksyon nga “Pagsabut sa
mga Kasulatan” sa ibabaw kauban sa unsay imong nabasa diha
sa Moises 8 aron sa pagtubag sa pangutana “Ngano nga ang
usa ka mahigugmaong Dios mipalunop sa kalibutan?”

C

B

Unsa ang 
Gibuhat sa Ginoo

Unsa ang 
Gibuhat ni Noe

Unsa ang Gibuhat 
sa mga Tawo

Mga bersikulo 
23–24 Bersikulo 24

Bersikulo 26 Bersikulo 25
Bersikulo 27

Bersikulo 15 Bersikulo 16

Bersikulo 17 Bersikulo 18

Bersikulo 19 Bersikulo 
20

Mga bersikulo 
20–22

A

Pagabuliton (b. 14)–—Pagtabon
niini og sama sa alkitran

Maniko (bb. 15–16)–—Ang
distansya tali sa siko sa
dakong tawo ug sa tumoy
sa kinatas-an niyang tudlo

(gibana-bana nga mga
kwarenta y singko sentimetros
o diseotso ka pulgada)

Mga hunta-hunta (b. 16)–—
Mga andana

Ang bunga sa iyang mga bat-
ang (b. 2)–—Iyang kaliwat

Mipatalinghug, patalinghug
(bb. 13, 15, 20–21, 23–24)–—
Paminaw ug mosunod

Mga anak sa Dios (bb. 13,
21)–—Kadtong kinsa mihimo
og mga pakigsaad sa Ginoo

Mga anak sa tawo (b. 14)–—
Kadtong kinsa dili mohimo og

pakigsaad o mosunod sa mga
pakigsaad uban sa Ginoo.

Mibaligya sa ilang mga
kaugalingon (b. 15)–—
Naminyo gawas sa pakigsaad

Gibayaw (b. 22)–—Gipunting
diha ug maayo og pamatasan 

Handurawan (b.22)–—Tinguha
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Bana-banaa Kini

Basaha ang Genesis
6:14–22 ug bana-banaa
unsa ka dako ang arka,
ug unya itandi ngadto
sa usa ka butang nga
pamilyar alang kanimo.
Ipasabut ang gidak-on sa
arka diha sa imong note-

book. (Ilhanan:Pangitaa diha sa imong Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, ubos sa “siko” aron sa pagtabang kanimo sa pag-
himo sa imong mga pagbana-bana.)

Gisaysay sa Genesis 6 ang
mahitungod ni Noe sa wala
pa ang Lunop. Gisaysay sa
Genesis 7 ang mahitungod
ni Noe nga naghimo og ka-
tapusan nga mga pagpa-
ngandam sa wala pa ang
Lunop ug unsa ang nahitabo
sa panahon sa Lunop.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 7

Pagtuon sa mga Kasulatan

Susiha Unsa ang Nahitabo

1. Basaha ang 1 Pedro 3:18–20; ang Doktrina ug mga Pakigsaad
138:6–11, 28–35 ug ihulagway unsa ang gibuhat ni Jesukristo
alang sa mga tawo nga nalaglag diha sa Lunop.

2. Unsa ang gitudlo niini kanimo mahitungod sa Manluluwas
nasayud nga gihimo niya ang mga butang nga gihulagway
diha sa 1 Pedro ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad 138?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 8

Pagtuon sa mga Kasulatan

Gamita ang Istorya

Naggamit sa unsay imong gibasa diha sa Genesis 6–8, ilista
ang mga paagi nga si Noe ug ang iyang pamilya giluwas gikan
sa Lunop. Dayon pagsulat mahitungod sa mga pagtandi tali sa
ilang mga lihok ug sa unsay atong kinahanglan gayud nga bu-
haton karon aron mabuhi sa espirituhanon nga paagi agi og
makapangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi.

Gisaysay sa Genesis 9 ang istorya kabahin ni Noe ug sa iyang
pamilya nga nagbiya sa arko ug nagtabang sa Langitnong
Amahan sa pagtuman sa iyang mga katuyoan alang sa iyang
mga anak. Tungod kay sila lamang ang pamilya sa yuta, sila
usa ka pamilya nga diha sa sama nga sitwasyon ni Adan ug
ni Eva. Ang kang Noe nga pamilya, hinoon, adunay bintaha

Genesis 9

Usa ka Bag-ong 
Sinugdanan

?=

Panahon ni Noe Karon

?

A

Laglag (b. 21)—Pasakitan

Genesis 8

Ang Ulan Mihunong

A

Hinlo, dili hinlo (bb. 2, 8)—
Mga hayop nga madawat o
dili madawat nga kaunon ug
isakripisyo ngadto sa Dios.

Pagbuhi og kaliwat (b. 3)—
Pagtugot niini nga mosanay

Mga tinubdan (b. 11)—Mga
tubod sa tubig

Dagko nga kahiladman
(b. 11)—Lawod

Unod (bb. 15–16, 21)—Mga
hayop (bb. 15–16), mga tawo
(b. 21)

Genesis 7

Ang Lunop

D
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sa pagkahibalo sa temporal ug espirituhanon nga kasaysayan
tali ni Adan ug sa Lunop. Naghunahuna sa unsay imong na-
hibaloan mahitungod kon ngano nga gipalunopan sa Ginoo
ang yuta, unsa man ang imong matngunan og maayo mahitu-
ngod sa angay nga buhaton sa imong kinabuhi? Unsay siguro
nimong itudlo sa imong mga anak?

Ang oportunidad alang ni Noe ug sa iyang pamilya sa pagsu-
god og balik diha sa usa ka kalibutan nga gilimpyohan sa kada-
utan usa ka simbolo sa oportunidad nga atong dawaton kon
kita bunyagan—higayon sa pagsugod og balik ug mahimong
mas labaw nga makugihon sa pagsunod sa plano sa Langitnong
Amahan. Sama lamang sa bangaw nga nahimong pahinumdom
sa gugma ug kalooy sa Ginoo ngadto sa pamilya ni Noe, ang
sakrament mahimo kanunay nga pahinumdom kon giunsa sa
Ginoo paghatag og usa ka paagi alang kanato sa pag-angkon og
kinabuhing dayon pinaagi sa Pag-ula.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 9:1–17

Genesis 9—Tabang gikan sa Hubad ni Joseph Smith
Samtang ikaw magbasa sa Genesis 9 imong makuha ang dugang
nga panabut pinaagi sa pagbasa sa matag pakisayran gikan sa
Hubad ni Joseph Smith alang niini nga kapitulo.

Genesis 9:18–29—Usa ka makalibug nga Istorya
mahitungod ni Noe
Kita malagmit wala makabaton sa tanan nga mga detalye niini
nga istorya kabahin sa pagkahubog ni Noe. Kita nahibalo nga
ang Ginoo wala gayud mosilot ni Noe alang niini nga hitabo bi-
san tuod gipanghimaraut niya ang pagkahubog diha sa laing
bahin sa kasulatan. Sa mga panahon sa Daang Tugon sa dihang
ang duga sa paras (gitawag og bino) gitipigan, kini natural nga
mabahal sa kadugayan ug makapahubog. Apan ang gipabahal
nga duga sa paras lahi kaayo gikan sa unsay gitawag sa Biblia
og “isug nga ilimnon.” Ang isug nga ilimnon gihimo gikan sa
lain-lain nga mga prutas og mga lugas ug sa tinuyo makahubog.
Ang pagkahubog ni Noe human moinom og “bino” malagmit
dili tinuyo.

Kita dili usab makatino og unsa ang nahitabo diha sa Genesis 9:22
sa dihang si “Ham, ang amahan ni Canaan, nakakita sa pagka-
hubo sa iyang amahan” ug ngano nga diha sa bersikulo 25 gi-
tunglo ni Noe si Canaan isip resulta. Nagtuo ang pipila nga ang
saput nga naapil gikuha tungod kay kini adunay espesyal nga re-
lihiyusong kahulugan ug tingali nahimong usa ka timailhan sa
priesthood ni Noe. Kon gikuha ni Canaan o ni Ham ang saput,
ang pagtunglo mahimong ipakiglabut ngadto sa Abraham
1:26–27 diin atong mabasa nga ang mga kaliwat ni Ham 
“gitunglo … kalabut ngadto sa Priesthood” (b. 26).

Midugang si Propeta Joseph Smith: “Ako mipasabut ngadto sa
tunglo ni Ham kay gikataw-an si Noe, samtang diha sa iyang ka-
hubog, apan walay gibuhat nga dautan. Si Noe usa ka matarung
nga tawo, apan siya miinom og bino ug nahubog; ang Ginoo wala
mobiya kaniya isip sangputanan niana, kay mipabilin diha kaniya
ang tanan nga gahum sa iyang priesthood, ug sa diha nga siya gi-
pasanginlan ni Canaan, iyang gitunglo siya pinaagi sa priesthood
nga iyang gihuptan, ug ang Ginoo adunay pagtahud ngadto sa
iyang pulong, ug sa priesthood nga iyang gihuptan, walay pagsa-
payan nga siya hubog, ug ang tunglo nagpabilin diha sa umaabut
nga kaliwatan ni Canaan hangtud karong panahona” (History of
the Church, 4:445–46).

Kon kita magtinguha sa pagbaton o sa paggamit sa mga panala-
ngin sa priesthood sa dili matinuoron nga paagi, kita pagatunglu-
hon, ug kita mawad-an sa mga oportunidad, mga panalangin, ug
gahum. Sama pananglit, ang mga tawo kinsa nakabaton sa priest-
hood o mga ordinansa sa priesthood pinaagi sa pagpamakak sa
ilang katakus dili makadawat sa mga panalangin niadto nga mga
ordinansa apan mawad-an sa mga panalangin. Dili kita makalingla
sa Ginoo.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Imong “Bangaw”?

1. Gihatagan sa Ginoo si Noe og ti-
maan, o pahinumdom, sa pakigsaad
nga iyang gihimo. Ang timaan mita-
bang ni Noe sa paghinumdom unsa
ka maloloy-on ang Ginoo ngadto
kaniya. Pagsulat mahitungod sa
usa ka butang nga mipahinumdom
kanimo unsa ka maloloy-on ang
Ginoo nganha kanimo.

2. Sa unsa nga paagi ang sakramento mahimo ngari kanato
sama kon unsa ang bangaw ngadto ni Noe?

Ginganlan sa Genesis 10 ang mga kaliwatan sa mga anak
nga lalaki ni Noe sulod sa daghan nga mga henerasyon: Si
Japhet (tan-awa sa bb. 2–6), si Ham (tan-awa sa bb. 6–20),
ug Sem (tan-awa sa bb. 21–31). Human niini nga kapitulo,
ang Biblia sa kinatibuk-an mao ang istorya sa pipila sa mga
kaliwatan ni Sem. Ang pulong nga Semite—kasagaran nag-
pasabut ngadto sa mga Judeo—nagpasabut og “usa ka kali-
watan ni Sem.”

Genesis 10

Mga Kaliwatan ni Noe

A

Magmabungahon, ug
managdaghan, ug lukpon ang
yuta (b.1)—Magbaton og mga
anak

Ginatugyan (b. 2)—Gihatag

Magaula og dugo sa tawo
(b. 6)—Mopatay og laing tawo

Magalaglag (b. 11)—
Magaguba

Alang sa kaliwatan nga
dayon (b. 12)—Sukad karon
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Nakasulay ba kamo sukad sa pakig-istorya ngadto sa usa ka
tawo kinsa dili makasulti og sama nga pinulongan nimo?
Unsa ka dako ang trabaho nga mahimo kon ang tanang mga
estudyante sa usa ka eskwelahan magsulti og lain-laing mga
pinulongan ug dili magkasinabtanay? Nagsaysay ang Genesis
11 kanato kon giunsa ug ngano nga kita adunay lain-laing
mga pinulongan dinhi sa yuta.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 11:1–9

Genesis 11:10–32—Ang Genealogy ni Abraham

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
ikaw magtuon sa Genesis 11:1–9.

Basaha ug Itandi

1. Basaha ang Genesis 11:1–4 ug ipasabut unsa ang gihimo sa
mga tawo sa Shinar sa pagsulay nga makaabut sa langit.

2. Basaha ang Mga Buhat 4:12; 2 Nephi 9:41–43; Mosiah 3:17;
5:10–15 ug pagsulat mahitungod kon sa unsa nga paagi kita
makakuha og “usa ka pangalan” (Genesis 11:4) nga motugot
kanato sa pagsulod sa langit.

Paghimo og Koneksyon ngadto sa
Basahon ni Mormon

Basaha ang Genesis 11: 5–9 aron sa pagsuta kon giunsa sa
Ginoo pag-atubang ang gihimong pagsulay sa mga tawo sa
paghimo og pangalan alang sa ilang mga kaugalingon ug sa
usa ka tore nga moabut ngadto sa langit. Dayon basaha ang
Ether 1:33–43 ug i-summarize diha sa imong notebook unsa
ang nahitabo ngadto sa usa ka grupo sa katawhan sa panahon
nga gihisgutan diha sa Genesis.

Unsay Imong Hunahuna?

Ipasabut kon unsay imong hunahuna nga ang mga gibuhat
sa Ginoo diha sa Genesis 11:1–9 mga panalangin ngadto sa
mga tawo.

Makahimo ba ang mga tawo sa pagtinarung kon sila nagpuyo
sa mga panimalay diin ang pagkamatarung wala awhaga o diin
sila gigukod sa ilang kaugalingon nga mga ginikanan tungod
sa pagminatarung? Kon mao, unsa ang buhaton niining mga
tawhana sa pagbuntog sa dautan nga mga impluwensya? Ang
halangdon nga propeta Abraham, gitawag og “Higala sa Dios”
(Santiago 2:23), nagtubo sa ingon gayud niana nga sitwasyon.
Sulod sa iyang tibuok nga kinabuhi gibuntog niya ang mga
hagit nga iyang giatubang sa iyang pagkabatan-on ug walay
sama ka sulundon sa pagkamatarung nga ang Dios misaad

Abraham 1

Abraham Nagtinguha 
sa Priesthood

Sama sa gihisgutan diha sa pasiuna sa Genesis (tan-awa sa
“Mga Basahon sa Genesis, ni Moises ug ni Abraham”diha sa
pahina 9), nadawat ni Joseph Smith ang mas daghan pa nga
mga sinulat ug mga pagtulun-an ni propeta Abraham pina-
agi sa paghubad sa papyrus nga iyang nakuha samtang nag-
puyo sa Kirtland, Ohio. Ang basahon ni Abraham wala
gihunahuna nga kabahin sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia,
apan ang Abraham 1–2 mitabang kanato pagdugang sa atong
pagsabut sa mga hitabo nga gihulagway diha sa Genesis 12.

C

B

A

Noe

Sem

Tare
Ikapito nga apo sa tuhod ni Noe 
(tan-awa sa Genesis 11:10–26)

Abram (Abraham)
Giminyoan si Sara 

(Sara, anak nga babaye 
ni Haran; tan-awa sa 
Genesis 11:29; 20:12)

Nachor
Giminyoan si Milca 
(anak nga babaye 
ni Haran; tan-awa 
sa Genesis 11:29)

Haran

Milca Lot
(tan-awa sa 

Genesis 11:27–29)

Isca Sara 
(Sarah)

Gilahugay (b. 3)—Sa hingpit Lahugayon (bb. 7, 9)—
Libugon, gisagol-sagol

Genesis 11

Ang Tore sa Babel
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kaniya nga ang tanan kinsa modawat sa tinuod nga ebanghelyo
pagatawgon nga iyang mga anak ug nga si Jesukristo matawo
isip usa sa iyang mga kaliwatan. Samtang ikaw nagbasa mahi-
tungod ni Abraham diha sa sunod nga pipila ka mga kapitulo
sa Abraham ug Genesis, pangitaa kon unsay iyang gihimo sa
pagbuntog sa iyang mga hagit ug nahimo nga usa sa labing
bantugan nga mga propeta sa kasaysayan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Abraham 1

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
ikaw magtuon sa Abraham 1.

Unsa nga mga Panalangin ang Imong
Gitinguha?

1. Miingon si Elder Neal A. Maxwell, “Unsa ang atong gisigi og
tinguha, sa kadugayan, mao ang unsay atong dangatan ug
unsa ang atong madawat sa kahangturan” (sa Conference
Report, Okt. 1996, 26; or Ensign, Nob. 1996, 21). Basaha ang
Abraham 1:2–4 ug ilista ang mga panalangin nga “gitinguha”
ug “gipangandoy” ni Abraham. Mahimo usab nimo nga mar-
kahan kini diha sa imong mga kasulatan.

2. Pagpili og usa ka butang gikan niini nga lista nga ikaw
usab nangandoy o nagtinguha, ug ipasabut kon ngano.
Kinahanglan nga imong mahibaloan nga sa katapusan sa
bersikulo 2 atong nakat-unan nga naangkon ni Abraham
ang mao nga mga panalangin nga iyang gitinguha.

Ngano nga ang mga Matarung
Gigukod?

1. Ilha ang mga katarungan nganong ang tulo ka mga birhen
ug si Abraham gigukod, ug itandi kadto nga mga kataru-
ngan ngadto sa mga paagi nga imong gihunahuna nganong
ang matarung nga mga tawo usahay gigukod.

2. Ipasabut nganong sa imong hunahuna takus man ang pag-
puyo nga matarung bisan kon ikaw pagagukdon.

Pagsulat og mga Bersikulo sa Imong
Kaugalingon nga mga Pulong 

Isulat ang Abraham 1:18–19 sa imong kaugalingon nga mga pu-
long, nga mag-ila unsa ang gisaad sa Ginoo ni Abraham ingon
man usab sa mga responsibilidad nga gidawat ni Abraham

Sa Abraham 1 imong nabasa ang mahitungod sa pangandoy
ni Abraham sa pag-angkon og tino nga mga panalangin gikan
sa Ginoo ug mahitungod kon giunsa niya pagsugod og dawat
ang pipila niadto nga mga panalangin (tan-awa ilabi na sa
mga bb. 18–19). Diha sa Abraham 2 gisaaran si Abraham sa
Ginoo og dugang nga mga panalangin. Samtang ikaw nag-
basa, pangitaa ang mga butang nga gihimo ni Abraham sa
pagpakita sa iyang kamatinud-anon ug katakus sa pagdawat
sa mao nga mga saad gikan sa Dios.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Abraham 2

Abraham 2—Diin Mahinabo ang Istorya kabahin ni
Abraham?
Tan-awa sa “Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan mapa 1.”

Abraham 2:8–11—Ang Pakigsaad sama kang
Abraham

Mahimo ka nga mobasa pa og dugang mahitungod sa pakigsaad
ni Abraham diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan ubos sa
“Pakigsaad sama kang Abraham” Imong matun-an pa ang mahi-
tungod sa pakigsaad sama kang Abraham diha sa Genesis 17.

Abraham 2:22–25—Siya Akong Igsoon nga Babaye
Pipila ka mga tawo ang nahibulong ngano nga gitawag ni
Abraham si Sara og iyang igsoon nga babaye. Ang una ug labing
importante nga katarungan mao nga gisultihan siya sa Dios sa

Katuyoan (b. 6)—Giplanohan Kalag nga among nadani (b.
15)—Mga tawo nga nakabig
ngadto sa ebanghelyo

Abraham 2

Abraham Midawat sa mga 
Pakigsaad gikan sa Dios

C

B

A

Mga panalangin sa amahan
(b. 2)—Mga ordinansa ug mga
pakigsaad sa priesthood

Sumusunod (b. 2)—Usa ka
tawo nga may katungod sa
pagdawat og mga panalangin
o kabilin gikan sa lain tungod
kay siya usa ka anak, suod
nga paryente, o indibidwal
nga ang tighatag misalig

Pagkatudlo (b. 4)—Calling,
ordinasyon

Binhi (b. 4)—Mga anak, mga
apo, ug uban pa

Pagano (bb. 5, 7)—Kadto kinsa
wala magsimba sa tinuod og
buhing Dios

Hiyas (b. 11)—Kaputli,
pagkamasulundon ngadto sa
mga balaod ug mga sugo sa
sekswal nga kaputli

Nagtimaan (bb. 14, 23)—
Nagpasabut

Kabanay (b.16)—Mga
paryente

Gikan niini nga kaliwat
mitungha (b. 22)—Gikan niini
nga tawo naggikan

Mipatunhay (bb. 22, 24)—
Mipadayon

Patriyarkal (bb. 25–26)—
Amahan ngadto sa anak
nga lalaki

Kronolohiya (b. 28)—
Kasaysayan

Kaliwatan (b. 31)—Mga anak
ug mga apo, umaabut nga
mga kaliwat
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pagtawag og mao. Kini makatabang usab nga masayran nga sa
Hebreohanon nga pinulongan walay lain nga mga pulong alang
sa apo nga babaye, apo nga lalaki, ig-agaw, pag-umangkon nga
babaye, o pag-umangkon nga lalaki. Ang kinatibuk-an nga mga
pulong sa anak nga lalaki, anak nga babaye, igsoon nga lalaki, ug ig-
soon nga babaye gigamit alang sa mga relasyon sa pamilya. Si Sara
mao ang anak nga babaye sa igsoong lalaki ni Abraham nga si
Haram, siya usab nailhan isip iyang igsoon nga babaye.

Kini ingon og katingad-an nga ang mga Ehiptohanon wala mo-
bati nga ang pagbuhat og panapaw ngadto sa asawa sa usa ka
tawo matarung, apan sila sa dayag walay problema sa pagpatay
og usa ka tawo aron sila “pinasubay sa balaod” maminyo sa
iyang asawa. Kini importante nga timan-an nga kon si Abraham
namatay pa unta niining panahona, ang pakigsaad sa Ginoo uban
kaniya dili unta matuman. Sa ingon, gisultihan siya sa Ginoo
unsa ang isulti dinhi niini nga sitwasyon aron sa pagluwas sa
iyang kinabuhi ug matuman ang pakigsaad.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangita og Ebidensya

1. Basaha ang Abraham 2:1–17 ug pangita og ebidensya nga gi-
tuohan ug gisaligan ni Abraham ang Dios. Ilista kini nga
ebidensya diha sa imong notebook.

2. Isulat kon unsa kaha sa imong hunahuna ang makit-an sa
usa ka tawo diha sa imong kinabuhi nga nagpakita nga
nagsunod ka sa Dios ug nagtuo ug misalig diha kaniya.
Pagrekord og mga ehemplo gikan sa imong kinabuhi nga
mga susama sa mga pamaagi sa pagpakita ni Abraham sa
iyang hugot nga pagtuo diha sa Dios, o pagtan-aw og mga
butang diha sa imong kinabuhi nga imong gipangandoy
nga unta susama sa kang Abraham nga ehemplo sa hugot
nga pagtuo.

Gamita ang Matag Pulong

Gamita ang tanan nga mosunod nga mga pulong sa pagsulat
og usa ka tudling sa mga pulong o duha nga mo-summarize sa
unsay gisaad sa Ginoo ngadto ni Abraham diha sa Abraham
2:8–11: pagpanalangin. binhi, pangalagad, priesthood, ebanghelyo,
mga pamilya, kaluwasan.

Gisaysay pag-usab sa Genesis 12 ang pipila ka samang mga hi-
tabo nga imong nabasahan diha sa Abraham 1–2. Ang Genesis
12 midugang sa piho nga dapit diin gitukod ni Abraham ang
altar ug nangaliya sa Ginoo (tan-awa sa Genesis 12:8) ingon
usab ang mga detalye sa istorya sa unsay nahitabo sa dihang si
Abraham miadto sa Ehipto ug misulti sa Faraon nga si Sara
iyang igsoon nga babaye (tan-awa sa Genesis 12:14–20).

Imong mamatikdan nga diha sa basahon sa Genesis, si
Abraham gitawag og “Abram” ug si Sara gitawag og “Sarai”
hangtud sa kapitulo 17. Kon imong basahon ang Genesis
imong mahibaloan pa ang mahitungod kon ngano nga ang
ilang mga pangalan giusab.

Natawo si Abraham diha sa usa ka pamilya diin gigukod siya
sa iyang amahan tungod sa iyang kamatinud-anon ngadto sa
Dios. Ang amahan ni Lot (si Haran) gani namatay una pa sa
apohan nga lalaki ni Lot (si Tare). Si Abraham ug si Lot dihay
mga pagsulay. Gigahin nila ang daghang panahon nga nagku-
yog og biya sa Ur, dayon ngadto sa Ehipto ug sa katapusan
ngadto sa gisaad nga yuta sa Canaan. Ang ilang mga kina-
buhi misangpot nga managlahi kaayo, bisan pa niana. Tingali
kita mahibulong ngano nga ang kinabuhi ni Abraham ug ni
Lot hilabihan ka lahi nga nagtubo man sila sa sama nga mga
kahimtang. Samtang ikaw magbasa sa sunod nga unom
ngadto sa walo ka mga kapitulo sa Genesis, pangitaa ang mga
pagpili nga gihimo ni Abraham ug Lot ug kon sa unsang pa-
agi kini nga mga desisyon nakaapekto kanila sa kadugayan. 

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 13

Pagtuon sa mga Kasulatan

Tabangi ang usa ka Higala

Pagsulat kon unsaon nimo sa paggamit ang istorya kabahin ni
Abraham ug Lot diha sa Genesis 13:5–13 aron sa pagtabang og
usa ka higala sa pagsulbad og usa ka problema nga siya aduna
sa pagsinabtanay sa ginikanan o sa ubang sakop sa pamilya.

Pagkuha og Tabang gikan sa 
Bag-ong Tugon

Basaha ang Mga Hebreohanon 11:8, 10, 13–16 ug isaysay unsa
kaha ang nakapadani ni Abraham sa pagsulbad sa iyang prob-
lema sa paagi nga iyang gihimo dinhi niini nga kapitulo.

Sa Genesis 13:12 atong mabasa nga si Lot “gibalhin ang iyang
balongbalong ngadto sa Sodoma.” Sa Genesis 14:12 atong na-
hibaloan nga siya “mipuyo sa Sodoma.” Agi og sangputanan,
nahimo siyang bilanggo sa usa ka pakig-away tali sa nagkalain-
lain nga mga hari sa yuta niana nga panahon. Si Abraham

Genesis 14

Abraham Nakigkita 
ni Melchizedek

B

A

Pagkabingkil (bb. 7–8)—
Panaglalis

Gihayat ang iyang mga mata
(b. 10)—Gilibut og tan-aw

Genesis 12–13

Himoa nga Walay 
Panagbingkil

B

A
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dayag nga wala maapektohi sa gubat hangtud nga nadakpan si
Lot. Ang Genesis 14:1–12 nagpasabut kon giunsa sa lain-lain
nga mga hari pagtukod ang pagdinapigay nga militar aron sa
pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon ug sa pagdaog sa mga
gubat. Niini nga panahon, kon gihimo sa usa ka hari ngadto sa
lain nga hari ang tabang, usa ka butang ang gipaabut nga ba-
los. Samtang ikaw magbasa sa Genesis 14:13–24, panid-i unsa
ang gibuhat ni Abraham sa pagtabang ni Lot ug kon giunsa
pagtan-aw ni Abraham ang mahitungod sa pagdawat og pasi-
dungog, gahum, salapi, o ulog-ulog gikan sa mga tawo nga
may kalibutanon nga gahum. Itandi kini nga reaksyon ngadto
sa unsa nga paagi nga gidawat ug gipasidunggan niya ang usa
ka tawo nga may langitnon nga gahum ug awtoridad.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 14:13–24

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang kalihokan A ug dayon buhata ang bisan hain sa kali-
hokan B o C samtang ikaw magtuon sa Genesis 14:13–24.

Kinsa si Melchizedek?

Basaha ang mga Pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia
sa Genesis 14:25–40 diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan;
Alma 13:14–19; Doktrina ug mga Pakigsaad 84:14; 107:1–4;
138:41. Ihulagway kinsa si Melchizedek ug ngano nga mibayad
si Abraham sa mga ikapulo ngadto kaniya ug gidawat ang mga
panalangin gikan kaniya.

Paghimo og Imong Kaugalingon nga
Desisyon

Ang siyudad sa Sodoma gibantug sa kaadunahan ug sa kadaghan
og kalibutanon nga mga kahilayan ug sa hilabihan nga pagkada-
utan niini. Unsay gitudlo sa mga gibuhat ni Abraham ngadto sa
hari sa Sodoma mahitungod sa iyang mga hiyas ug pakigsabut
ngadto sa Dios? Samtang imong tubagon kana nga pangutana,
hunahunaa unsa unta ang maangkon ni Abraham gikan sa hari
sa Sodoma. Hunahunaa usab ang baruganan nga makita diha sa
Moroni 10:30.

Pag-drawing

Pag-drawing og usa ka butang nga morepresentar o mosimbolo sa
istorya kabahin ni Abraham diha sa in Genesis 14:17–24.

Sa mas sayo sa kinabuhi ni Abraham, gisaad sa Ginoo kaniya
ang daghan nga mga butang kalabut sa iyang umaabut nga
mga kaliwatan, lakip ang saad nga sila mahimo sama ka dag-
han sa “abug sa yuta”. (Genesis 13:16). Sa panahon sa mga
panghitabo diha sa Genesis 15, si Abraham ug si Sara wala gi-
hapon makabaton og mga anak. Niini nga kapitulo, gitabangan
sa Ginoo si Abraham nga mahibalo nga ang iyang mga saad
matuman gihapon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 15

Genesis 15:6—Tabang gikan sa Hubad ni
Joseph Smith
GK, Genesis 15:9–12 mihatag og mapuslanong mga pagdugang
ngadto sa Genesis 15.

Sumusunod sa panimalay (b.
2)—Sulugoon kinsa nagbantay
sa ubang mga sulugoon

Natawo sa akong panimalay
(b. 3)—Usa ka tawo kinsa
natawo ngadto sa usa sa
akong mga sulugoon.

Akong manununod (b. 3)—
Ang usa ka tawo kinsa
modawat sa akong mga
katigayunan kon ako
mamatay

Sulod sa imong ginhawaan
(b. 4)—Lawas

Nati nga baye sa baka (b. 9)—
Gamay nga baka

Kakugmat (b. 12)—Pagbati

Moadto sa imong mga gini-
kanan (b. 15)—Mamatay

Genesis 15

Usa ka Pakigsaad 
Gipamatud-an

C

B

A

Kadapig (b. 13)—Mahigalaon
ug adunay panagsabut sa
pagtabang sa usag usa

Walog (b. 17)—Dapit diin
ang ubos sa duha ka bukid
nagtagbo

Gibayaw ko ang akong
kamot (b. 22)—Gihimo ang
usa ka saad o pakigsaad

Higot sa usa ka sapin (b.
23)—Mga liston sa sapatos

Gawas (b. 24)—Walay labut
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Genesis 15:9–17—Unsa ang Gibuhat ni Abraham
niini nga mga Bersikulo?
Kini nga mga bersikulo sa Genesis 15 naghulagway og usa ka ka-
raan nga kinaiyahan sa Tunga-tungang Silangan sa paghimo o
“pagputol” og usa ka pakigsaad. Human ang usa ka tawo nga
naghimo sa pakigsaad mopikas sa hayop (o mga hayop) ngadto
sa duha, molakaw siya taliwala sa duha ka mga pinikas ingon og
nagsulti, “Kon ako dili mohupot sa akong pakigsaad, mahimo
unta ako nga sama niini nga hayop.” Niini nga kahimtang, ang
nagsiga nga lampara nagrepresentar sa presensya sa Ginoo ug
naghatag ni Abraham og kasigurohan nga ang Ginoo motuman
sa iyang pakigsaad. 

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ipasabut ang Simbolo

Markahi ang mga pulong diha sa Genesis 15:1 nga naghulag-
way unsa ang gisulti sa Ginoo nga siya alang kang Abraham.
Pagsulat mahitungod kon unsa ang gisulti sa Ginoo kabahin ni-
anang sama nga mga butang alang niadtong kinsa naghimo ug
naghupot og mga pakigsaad uban kaniya.

Tapusa Kini nga mga Tudling sa 
mga Pulong

1. Si Abraham nabalaka nga … (tan-awa sa bb. 3, 7–8)

2. Gibalik ang pasalig sa Ginoo ngadto ni Abraham pinaagi sa …
(tan-awa sa bb. 1, 17)

Sa Genesis 15 atong mabasa ang mahitungod sa mga pag-
duda og mga kabalaka ni Abraham. Sa Genesis 16 atong
makat-unan og gamay ang kabahin kon unsa kaha ang gibati
ni Sara. Gimandoan si Sara sa Ginoo sa paghatag ni Hagar
ngadto ni Abraham aron pangasaw-on ug gimandoan si
Abraham sa pagdawat ni Hagar isip iyang asawa (tan-awa
sa D&P 34–35). Bisan tuod kini malisud, sa dihang gihimo
kini ni Sara alang ni Abraham, gipakita niini unsa ka mati-
nguhaon siya sa pagsunod sa Ginoo ug sa pagtuman sa
iyang mga pakigsaad. Samtang imong basahon kini nga ka-
pitulo hunahunaa kon unsa kaha ang mahimong gibati ni
Hagar sa tibuok bahin niining mubo nga istorya.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 16

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pag-ila sa Gugma sa Dios

Diha taliwala sa usa ka malisud nga pagsulay, nakat-unan ni
Hagar ang mga butang nga makatabang kanatong tanan sa
paglahutay og mga pagsulay. Pagsulat mahitungod sa unsay la-
bing nakapadani kanimo diha sa Genesis 16 nga nagpakita sa
gugma sa Dios alang ni Hagar ug kon giunsa ni Hagar pagda-
wat ang iyang gugma.

Sa Genesis 17 gipanalanginan na usab sa Dios si Abraham ug
gihatagan siya og dugang pa nga mga saad kalabut sa mga pa-
nalangin nga iyang madawat ug sa iyang mga umaabut nga
kaliwatan. Sama sa iyang gibuhat kanato, gihatag sa Ginoo ni
Abraham ang mga saad, ug mga panalangin sa tinagsa-tagsa,
matag higayon gidugangan og diyutay pa. Ang tanang mga
saad, mga panalangin, ug mga pakigsaad nga gihatag ngadto
ni Abraham, gihiusa, gitawag og ang “pakigsaad sama kang
Abraham.” Sa pag-summarize sa mga saad sa pakigsaad sama
kang Abraham, si Elder Russell M. Nelson miingon:

“Ang pakigsaad … talagsaon ang importansya. Kini naglang-
kob og daghan nga mga saad:

“Ang umaabut nga mga kaliwatan ni Abraham mahimo nga
hilabihan ka daghan, adunay katungod ngadto sa mahangtu-
ron nga pag-uswag ug sa paghupot sa priesthood;

“Mamahimo siya nga amahan sa daghang kanasuran;

“Si Kristo ug mga hari maggikan sa kaliwatan ni Abraham;

“Piho nga mga kayutaan mapanunod;

“Ang tanan nga mga kanasuran sa yuta mapanalanginan pi-
naagi sa iyang umaabut nga mga kaliwatan;

“Kana nga pakigsaad mahimong mahangturon—gani ngadto
sa ‘liboan ka mga henerasyon’” (sa Conference Report, Abr.
1995, 42; o Ensign, Mayo 1995, 33).

Gipasabut ni Elder Bruce R. McConkie kon giunsa sa pagdu-
gang ang mga panalangin diha ni Abraham:

“Gidawat og una ni Abraham ang ebanghelyo pinaagi sa bun-
yag (diin mao ang pakigsaad sa kaluwasan); dayon iyang gi-
tugyan diha kaniya ang labaw nga priesthood, ug misulod siya
ngadto sa celestial nga kaminyoon (diin mao ang pakigsaad sa
kahimayaan), nagdawat og kasigurohan pinaagi niana nga siya
makabaton og mahangturon nga pag-uswag; sa katapusan na-
dawat niya ang usa ka saad nga ang tanan niini nga mga pa-
nalangin itanyag ngadto sa tanan niyang umaabut nga mga
kaliwatan (Abra. 2:6–11; D. & P. 132:29–50.).…

Genesis 17

Ang Pakigsaad sama 
kang Abraham

A

Nahimo nga apuli (b. 2)—
Gipugnan gikan sa pagbaton
og mga anak

Gitamay (b. 5)—Gipakaubos,
gikalagutan

Genesis 16

Abraham Nangasawa 
ni Hagar

B

A
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“… Kadto nga mga bahin niini nga may kalabutan sa kaugali-
ngon nga kahimayaan ug mahangturong pag-uswag gibag-o
sa matag sakop sa balay sa Israel kinsa misulod sa balaod sa 
celestial nga kaminyoon” (Mormon Doctrine, 13).

Tungod kay ang tanan nga mga miyembro sa Simbahan mao
ang umaabut nga mga kaliwatan ni Abraham pinaagi sa pa-
kigsaad, kita kinahanglan nga magmainampingon nga mohu-
nahuna sa mga pakigsaad nga gihimo sa Ginoo uban ni
Abraham ug tan-awa kon sa unsa nga paagi kini magamit
ngari kanato.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 17

Genesis 17:9–14—Sirkumsisyon
Ang ilhanan o timaan sa pakigsaad nga gihimo sa Ginoo uban ni
Abraham mao ang sirkumsisyon. Gisimbolo sa sirkumsisyon ang
kalimpyo diha sa atubangan sa Ginoo ug usa usab ka sinimbolo
nga pahinumdom sa mga saad nga gihimo sa Ginoo ngadto ni
Abraham kalabut sa iyang umaabut nga mga kaliwatan. Ang sir-
kumsisyon wala na kinahanglana karon.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ilha ang mga Bahin sa Pakigsaad

Ang pakigsaad usa ka kasabutan tali sa duha ka tawo diin
ang duha ka tawo mosaad sa pagbuhat og piho nga mga bu-
tang. Diha sa pakigsaad sa ebanghelyo, ang Dios kanunay
ang mopahimutang sa mga kasabutan, o unsa ang kinahang-
lan gayud nga buhaton ug dawaton isip kabahin sa pakig-
saad, ug ang tawo mouyon sa pagsunod niadto nga mga
kasabutan.

1. Unsa ang gipangayo sa Ginoo nga buhaton ni Abraham diha
sa pagdawat niini nga pakigsaad? (tan-awa sa bb. 1, 10).

2. Unsa ang gisaad sa Ginoo ngadto ni Abraham? (tan-awa sa
bb. 2–8, 15–19). Siguroha nga imong basahon ang tanan nga
mga pakisayran diha sa Hubad ni Joseph Smith alang niini
nga mga bersikulo diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan
ug ilakip kini isip kabahin sa lista.

3. Basaha ang Genesis 12:1–3; 13:14–16; 15:1–7; Abraham
1:18–19; 2:9–11. Idugang ang mga saad nga gihatag ngadto
sa lista nga imong gisugdan sa ibabaw.

Han-aya ang mga Kategoriya

Adunay upat ka nag-una nga
mga kategoriya sa mga panala-
ngin diha sa pakigsaad sama
kang Abraham: yuta, umaabut
nga mga kaliwatan, priesthood
ug ebanghelyo, ug kaluwasan.
Kuhaa ang lista nga imong gi-
himo sa kalihokan A sa ibabaw
ug han-aya kini pinaagi sa ka-
tegoriya. Kon imong gituohan
nga ang usa ka panalangin ma-

gamit nga labaw kay sa usa ka kategoriya, ilista kini ubos sa ta-
nan nga magamit nga mga kategoriya.

Unsa ang anaa sa Pangalan?

Timan-i nga ang pangalan ni Abraham ug ni Sara giilisan isip
kabahin sa pakigsaad (tan-awa sa Genesis 17:4–8; 15–16). Usa
ka footnote diha sa Iningles nga mga kasulatan sa LDS mipaha-
yag nga ang Sara nagpasabut og “prinsesa.”

1. Unsa ang imong bation nga makadawat og pangalan sama
sa usa nga gidawat ni Sara? Ngano?

2. Sa unsa nga paagi nga ang pangalan ni Sara usa ka dugang
nga pagpamatuod sa mga saad sa Dios? Ngadto ni kinsa
siya usa ka prinsesa ug unsa ang gikatudlo niana kanato 
kon unsay posible nga siya mamahimo?

3. Tungod kay ang mga miyembro sa Simbahan mga anak ni
Abraham ug ni Sara, unsa ang atong makat-unan mahitu-
ngod sa atong mga kaugalingon gikan sa mga pangalan nga
gihatag sa Dios ngadto niining halangdon nga magtiayon?

4. Sa unsa nga paagi nga ang pagdawat og usa ka pangalan
adunay bahin diha sa mga pakigsaad nga atong gisudlan ka-
rong adlawa uban sa Ginoo nga mahimo nga iyang kataw-
han? (tan-awa sa 2 Nephi 31:13, 17–20; Mosiah 18:8–10;
Moroni 4:1–3).

5. Unsa ang bag-ong pangalan nga atong madawat kon kita bun-
yagan ug moambit sa sakrament? Unsa sa imong hunahuna
ang kahulugan sa pagdala niana nga pangalan diha kanato?

Sa Genesis 17 gisaaran sa Ginoo
si Abraham nga si Sara makaba-
ton og usa ka anak nga lalaki.
Atong mabasa giunsa pagtubag
ni Abraham kana nga saad. Sa
Genesis 18 atong nahibaloan gi-
unsa ni Sara pagtubag sa dihang

iyang nahibaloan kining sama nga saad.

Genesis 18

“Aduna bay Butang 
nga Makuli sa Dios?”

C

Ang Pakigsaad sama kang Abraham

Priesthood ug 
ebanghelyo

Yuta Umaabut nga 
mga kaliwatan

Kaluwasan

B

A

Pagadaghanon ko ikaw sa
hilabihan (b. 2)—Hatagan
ikaw og daghan nga mga
kaliwatan

Magabuhat og mga nasud
gikan kanimo, ug mga hari
magagikan kanimo (b. 6)—
Mga nasud ug mga hari mao
ang pipila sa imong mga
kaliwatan
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 18

Genesis 18:1–22—Kinsa ang Mibisita ni Abraham?
Gipasabut sa Genesis 18:1 nga ang Ginoo mipakita ngadto ni
Abraham. Kini wala magpasabut nga ang Ginoo usa sa tulo
ka tawo nga mibisita kaniya. Ang Hubad ni Joseph Smith
nagtudlo nga kining tulo ka mga tawo balaan nga mga tawo
kinsa naghupot sa priesthood ug mga opisyal nga mga tinugya-
nan sa Ginoo.

Genesis 18:20—Ang mga Sala sa Sodoma ug
Gomorra
Kon atong basahon ang Genesis 19 atong mahibaloan nga ang
kalaw-ayan usa sa labing dako nga mga sala niini nga siyudad.
Ang Ezequiel 16:48–50 mitabang kanato nga makahibalo nga ang
mga tawo sa Sodoma ug Gomorra mga puno sa garbo, walay ti-
nguha nga moamuma sa kabus ug sa timawa taliwala kanila, ug
mga tapulan.

Genesis 18:23–33—Ang mga Dautan Mahimo nga
Malayo sa Pagkalaglag tungod sa mga Matarung
Basaha ang Alma 10:20–23 aron makakat-on pa mahitungod niini
nga baruganan sa pagpahilayo nga malaglag ang dautan.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Tubaga ang mga Pangutana sa Ginoo

1. Timan-i nga ang pangutana diha sa Genesis 18:14 wala tu-
baga. Pangitaa diha sa Lucas 1:37 alang sa tubag ug dayon
ipasabut ang tubag.

2. Pagsulat mahitungod sa usa ka kasinatian nga imong nasi-
nati o sa laing tawo nga imong kaila nga nagpakita nga “wa-
lay makuli alang sa Ginoo” (b. 14).

Pilia ang Labing Maayo nga mga
Pulong

Human mabasa ang Genesis 18:16–33, hunahunaa unsa ang
imong nakat-unan mahitungod sa kinaiya ni Abraham ug
sa kinaiya sa Dios. Pagpili gikan niini nga hut-ong og duha
ka mga pulong nga sa imong hunahuna labing tukma nga
naghulagway ni Abraham ug duha ka mga pulong nga sa
imong hunahuna labing tukma nga naghulagway sa kinaiya-
han sa Dios.

Mipahayag ang Genesis 14:12 nga si Lot “nagpuyo sa
Sodoma.” Sa Genesis 18 ang mga mensahero gikan sa Dios
mipuyo uban ni Abraham sa ilang pagpaingon ngadto sa
Sodoma ug Gommora, ug nahibaloan ni Abraham ang mahitu-
ngod sa plano sa Dios sa paglaglag sa Sodoma ug Gomorra.
Gisaysay sa Genesis 19 ang istorya kabahin sa unsay nahitabo
sa diha nga ang mga mensahero miabut aron sa pagtabang ni
Lot ug sa iyang pamilya pagbiya sa Sodoma ug Gommora sa
dili pa ang paglaglag niini.

Bisan tuod si Lot nakalingkawas sa wala pa ang Sodoma ug
Gomorra malaglag, ang pipila ka sakop sa iyang pamilya na-
anad na sa dautan nga mga paagi sa Sodoma ug Gomorra.
Gilaglag sila tungod kay sila dili mosunod sa tambag nga
pabiyaon.

Sa Genesis 20 ang Dios misulti pag-usab ni Abraham sa pag-
luwas sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagsulti nga si Sara iyang
igsoon nga babaye. Agi og resulta, ang Ginoo nakahimo sa
pagtabang og usa ka tawo, si Abimelech, ug sa iyang pamilya
sa pagsabut nga si Abraham usa ka propeta. Ang mga sakop sa
pamilya ni Abimelech napanalanginan tungod kay siya mituo
nga si Abraham usa ka tawo sa Dios ug usa ka propeta.

Usahay ang atong pailub ug hugot nga pagtuo sulayan sam-
tang kita nagtinguha nga matuman ang mga saad sa Ginoo.
Naglangkob ang Genesis 21 sa istorya kon sa unsang paagi

Genesis 20–21

Usa ka Saad Natuman

Genesis 19

Sodoma ug Gomorra

B

A

Dili pagsayloan (b. 3)—Dili
pabyaan

Masahon (b. 6)—Andamon
kini alang sa paghudno

Moabut ang panahon (bb. 10,
14)—Kana nga panahon nga
ang kinabuhi mahimo nga
ipanamkon

Mihunong na kang Sara ang
kinaiya sa babaye (b. 11)—Si
Sara tigulang na kaayo nga
makabaton og usa ka anak

Ginoo (b. 12)—Bana

Pagbuhat sa pagkamatarung
ug katarungan (b. 19)—
Pagpuyo sa matarung nga
paagi ug sa pagtabang sa uban

Pagtuaw (b. 20)—Unsa ang
gikasulti mahitungod sa sala
ug sa pagkadautan

Tan-awon kon nahuman ba
gayud nila ang ilang
buluhaton sumala sa singgit
(b. 21)—Tan-awon kon ila
bang gibuhat ang tanan nga
mga butang nga giingon sa
mga tawo nga ilang gibuhat

Halayo kanimo ang pagbuhat
sa ingon niana (b. 25)—Dili
kana ang kasagarang paagi
nimo sa pagbuhat sa mga
butang

Abug ug abo (b. 27) Dili
ikatandi sa Dios
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natuman ang saad sa Dios ngadto ni Abraham ug ni Sara nga
siya makabaton og anak nga lalaki. Ang mga panghitabo diha
sa Genesis 21 nahitabo sa diha nga si Abraham usa ka gatus
ang panuigon ug si Sara nobenta. Mahimo ba nga adunay pa-
ngutana nga ang pagkatawo sa ilang anak nga lalaki dili ga-
yud bisan unsa nga butang apan usa ka milagro ug
panalangin gikan sa Dios?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 21

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagsulat og Sulat

Hunahunaa sa imong kaugalingon nga anaa sa sitwasyon ni
Abraham o Sara ug pagsulat og sulat ngadto sa usa ka higala,
nga nagsaysay sa istorya sa pagkatawo ni Isaac. Ilakip ang mga
detalye sa istorya balik ngadto sa panahon sa dihang si Sara
nagtuo nga siya dili na gayud makabaton og mga anak ug ihu-
lagway unsay imong gibati sulod sa matag bahin sa istorya.

Kon ang Ginoo mosugo kanimo sa pagbiya og usa ka butang,
unsa ang usa ka butang nga labing lisud alang kanimo nga bi-
yaan? Buhaton ba nimo kini? Ngano? Nagsaysay ang Genesis
22 sa istorya sa usa sa labing malisud nga mga pagsulay nga
gihatag sa Dios sukad ngadto ni bisan kinsa. Sa dili pa basa-
hon ang kapitulo 22, basaha unsa ang gipamulong sa Ginoo
ngadto sa mga miyembro sa Simbahan diha sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 101:4–5. Samtang ikaw nagbasa sa Genesis 22,
ibutang ang imong kaugalingon diha sa dapit ni Abraham o
Isaac og hunahunaa kon unsa kaha ang imong hunahunaon
diha sa matag bahin sa istorya.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 22

Genesis 22—Ngano nga ang Ginoo Misugo ni
Abraham sa Paghalad kang Isaac?
“Ngano nga gisugo sa Ginoo ang ingon nga mga butang kang
Abraham? Tungod kay, nasayud unsa ang iyang umaabut ug
nga siya mahimo nga amahan sa dili maihap nga umaabut nga
mga kaliwatan, siya determinado gayud nga mosulay kaniya.
Ang Dios wala mobuhat niini tungod og alang sa Iyang kauga-
lingon; kay Siya nasayud pinaagi sa Iyang hingpit nga kahibalo
unsa ang buhaton ni Abraham; apan ang katuyoan mao ang
paghatag diha kang Abraham og usa ka leksyon, ug aron maka-
himo siya sa pagkab-ut og kahibalo nga dili niya maangkon sa
bisan unsa nga paagi. Mao kana kon ngano nga ang Dios nag-
sulay kanatong tanan. Kini dili alang sa iyang kaugalingon nga
kahibalo; kay Siya nakahibalo sa tanan nga mga butang sa wala
pa kini mahitabo. Nahibalo Siya sa tanan ninyong mga kina-
buhi ug sa tanan ninyong pagabuhaton.…Apan siya nagsulay
kanato alang sa atong kaugalingon nga kaayohan, aron kita ma-
kaila sa atong mga kaugalingon.… Gikinahanglan Niya si
Abraham nga motugyan ngadto niini nga pagsulay tungod kay
tuyo Niya nga hatagan siya og himaya, kahimayaan ug pasidu-
ngog; Tuyo Niya nga siya himoon nga usa ka hari ug usa ka
pari, nga makig-ambit uban Kaniya sa himaya, gahum ug ka-
mandoan diin Iyang gibuhat” (George Q. Cannon, sa
Conference Report, Abr. 1899, 66).

Gigamit ni Elder Neal A. Maxwell kini nga mga kamatuoran
ngari kanato sa dihang siya miingon nga ang atong mga kinabuhi
“dili mahimo nga puno sa hugot nga pagtuo ug walay kaugtas.…

“Busa, unsaon nimo ug nako sa tinuod pagpaabut og kinabuhi
nga walay kasakit, sama ra sa pag-ingon nga, Ginoo, hatagi ako
og kasinatian, apan dili kaguol, dili kasubo, dili kasakit, dili pag-
batok, dili pagluib, ug sa piho dili pagabiyaan. Ipalayo gikan ka-
nako, Ginoo, ang tanan niana nga mga kasinatian diin naghimo
kanimo nga Ikaw! Dayon ako paanhaa ug papuy-a uban Kanimo
ug sa hingpit makig-ambit sa Imong kalipay!” (sa Conference
Report, Abr. 1991, 117; o Ensign, Mayo 1991, 88).

Gisugyot ni Propeta Joseph Smith nga ang sakripisyo usa sa mga
paagi nga kita makabaton og mas dako nga hugot nga pagtuo.
Sama pananglit, unsaon nimo sa paghunahuna nga ang imong
hugot nga pagtuo diha sa Dios motubo unta kon ikaw nakasinati
pa unsay nasinati ni Abraham? Dili unta siya motubo sa hugot
nga pagtuo kon midumili pa siya sa paghalad sa sakripisyo nga
gimando sa Dios. Giingon ni Propeta Joseph Smith, “Ang usa ka
relihiyon nga wala magkinahanglan og sakripisyo sa tanan nga
mga butang walay gahum gayud nga igo sa pag-angkon og hugot
nga pagtuo nga gikinahanglan ngadto sa kinabuhi ug kaluwasan”
(Lectures on Faith [1985], 69).

Nahadlok (b. 12)—Balaan nga
pagtahud, gugma, ug
pagtahud

Kasapinitan (b. 13)—
Kalibunan, mga kalibunan

Salili (b. 13)—Ilis

Manag-iya sa ganghaan sa
(b. 17)—Adunay gahum
ibabaw sa

Genesis 22

Ang Pagsakripisyo kang Isaac

A

Miduaw (b. 1)—Mipanalangin

Ulipon (bb. 10, 12–13)—
Sulugoon

Pagbuhi sa pana (b. 16)—Ang
gilay-on sa usa ka tawo nga
makatira sa pana

Magpapana (b. 20)—
Tigpangayam dala ang
udyong ug pana
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Genesis 22:14—Hain ang Jehova-Jereh ug unsa
ang Gipasabut sa Pangalan Niini?
Ginganlan ni Abraham ang lugar diin gitukod niya ang altar nga
sakripisyohan og “Jehova-Jereh,” nga usa ka panagna nga ang
Ginoo sa dili madugay makita diha sa sama nga bukid. Kasagaran
nga gitawag og Bukid sa Moria (tan-awa sa Genesis 22:2), kining
sama nga pundok sa mga bungtod mao ang dapit sa Templo ni
Solomon ug sa Paglansang sa Manluluwas.

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang tulo sa mosunod nga lima ka mga kalihokan (A–E)
samtang ikaw magtuon sa Genesis 22.

Usa ka Matang ni Kristo

1. Basaha ang Jacob 4:3–5 ug ipasabut unsa ang atong nakat-
unan mahitungod sa istorya ni Abraham ug Isaac.

2. Paglista og daghang mga
detalye kutob sa imong
mahimo mahitungod sa is-
torya ni Abraham ug Isaac
nga nagtudlo kanato og
usa ka butang mahitungod
sa Pag-ula ni Jesukristo. 

Mahimo nimong ihan-ay ang impormasyon diha sa tsart sama
sa usa nga gipakita.

Pangitaa ug Timan-i ang mga Ehemplo

1. Paghimo og usa ka lista sa tanan nga ebidensya nga imong
makit-an diha sa Genesis 22:1–14 nga nagpakita sa pagka-
masulundon, pagkamatinud-anon, ug dedikasyon ni
Abraham ngadto sa Dios.

2. Pagpili og usa ka aytem gikan sa imong lista nga nakapa-
dani kanimo pag-ayo ug isulat kon giunsa nimo sa paggamit
kini diha sa imong kinabuhi.

Pamalandong ug Pagsulat
mahitungod sa Sakripisyo

1. Sa imong hunahuna ngano nga si Abraham andam sa pag-
halad sa iyang anak nga lalaki isip usa ka sakripisyo?

2. Unsa ang gipangayo sa Ginoo kanimo nga ihalad isip usa ka
sakripisyo? (tan-awa sa 3 Nephi 9:19–20).

3. Ngano nga ang usa ka tawo kinahanglan nga andam sa pag-
halad og mga sakripisyo ngadto sa Dios?

Samtang imong gihunahuna ang imong mga tubag ngadto niini
nga mga pangutana, hunahunaa ang mosunod nga pagtulun-
an ni Propeta Joseph Smith: “Alang sa usa ka tawo nga motug-
yan sa iyang tanan, iyang kinaiya ug dungog, ug pagdayeg, sa
iyang maayong pangalan taliwala sa mga katawhan, sa iyang
mga balay, sa iyang mga yuta, sa iyang igsoon nga mga lalaki
ug mga babaye, sa iyang asawa ug mga anak ug gani bisan sa
iyang kaugalingon nga kinabuhi usab … nagkinahanglan og la-
baw pa kay sa pagtuo lamang … nga siya nagbuhat sa kabubut-
on sa Dios; apan ang tinuod nga kahibalo, nasayud nga, kon
kini nga mga pag-antus matapos, siya mosulod ngadto sa ka-
pahulayang dayon ug mahimong tig-ambit sa himaya sa Dios”
(Lectures on Faith, 68; tan-awa usab sa pagtulun-an ni Pablo
diha sa Mga Hebreohanon 11:17–19).

Itandi ang mga Saad

Basaha ang mga saad sa Dios ngadto ni Abraham diha sa
Genesis 12:2–3; 13:14–16; 15:5; 17:2, 4, 7. Itandi kini ngadto sa
unsay gisaad sa Dios ni Abraham diha sa Genesis 22:15–18. 
Sa unsa nga mga paagi kini managsama o managlahi?

Palandonga ug Pagsulat mahitungod
kon sa unsang paagi nga ang mga
Kasinatian sa Pagsulay Makalig-on
sa Atong Pagtuo 

Sa unsang paagi nga ang mga pagsulay nga sama sa kang
Abraham ug Isaac makalig-on sa atong pagtuo diha ni
Kristo? Ang pipila sa mga panabut diha sa “Pagsabut sa
mga Kasulatan” nga seksyon sa ibabaw mahimo nga mota-
bang kanimo sa pagtubag.
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Ang Sakripisyo 
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Diha sa Genesis 23 atong mabasa nga si Sara namatay. Si
Sara mao ang una sa pamilya ni Abraham nga gilubong diha
sa yuta nga gisaad sa Dios kaniya.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ipaila si Abraham

Hunahunaa nga ikaw nagdumala og usa ka miting ug si
Abraham mao ang importante nga mamumulong. Pagsulat
unsaon nimo siya ipaila, ug iapil unsa ang imong gihunahuna
nga pinaka-importante ug makadani nga mga detalye mahitu-
ngod sa iyang kinabuhi.

Sa imong hunahuna unsa ang labing importante nga mga ka-
lidad nga tan-awon sa pagpili og usa ka tawo nga minyoan?
Kang kinsa ikaw mosalig sa pagpili og usa ka kapikas sa ka-
minyoon alang kanimo?

Miingon si Presidente Spencer W. Kimball: “Ang usa ka la-
bing importante nga hinungdan nga makaapekto unsa ikaw
ugma, ang imong kalihokan, ang imong mga panghunahuna,
ang imong lagmit padulngan.… mao ang usa ka desisyon nga
imong himoon.… kon kana nga tawo imong hangyoon nga
mahimo nimong kauban sa tibuok nga kinabuhi. Kana mao
ang labing importante nga desisyon sa imong tibuok nga kina-
buhi! Dili ang pagpili asa ikaw moeskwela, o unsa nga mga
leksyon ang imong tun-an, o unsa ang imong palabihon og
pagtuon, o unsaon nimo pagpanginabuhi. Kini, bisan tuod
importante, mga gagmay nga hitabo ug dili ikatandi sa impor-
tante nga desisyon nga imong himoon kon ikaw mohangyo og
usa ka tawo nga mahimo nimong kauban sa kahangturan”
(The Teachings of Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball,
ed. [1982], 301).

Ang pagpili og kapikas sa kaminyoon importante alang sa
tanan, apan ilabi na alang niadtong kinsa nagtinguha sa
mga panalangin sa pakigsaad sama kang Abraham, nga

naglakip sa saad sa usa ka mahangturon nga pamilya. Kon
ang bana o asawa modawat ug mohupot sa pakigsaad sama
kang Abraham, diin hingpit nga gidawat diha sa templo,
makabaton sila sa panalangin sa usa ka mahangturon nga
pamilya. Samtang ikaw magbasa, tan-awa ang mga pa-
ningkamot nga gihimo aron makahimo sa pagminyo si
Isaac diha sa pakigsaad ug kon giunsa pagtabang sa Ginoo
nga magpadayon ang paningkamot. Hunahunaa unsa nga
paningkamot ikaw andam sa paghimo aron maminyo diha
sa pakigsaad ug kon unsaon kaha pagtabang sa Ginoo
kanimo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 24

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa nga Matang sa Tawo Imong
Gustong Minyoan?

1. Paghimo og lista kon unsay imong nakat-unan mahitungod
ni Rebeca gikan sa Genesis 24 nga sa imong hunahuna nag-
himo kaniya nga maayong asawa alang ni Isaac.

2. Pagsulat mahitungod sa usa ka aytem diha sa imong lista
nga gusto kaayo nimong mabatunan sa imong kapikas o 
mamahimo ug ipasabut kon ngano.

Nagsaysay ang Genesis 25 kanato nga human mamatay si
Sara, si Abraham mikuha og lain nga asawa ug nakabaton og
daghan pang mga anak. Kini nga kapitulo nagsaysay usab

Genesis 25

Unsa ang Bili sa Pakigsaad?

A

Kaubanan (bb. 4, 7, 38, 40)—
Pamilya, mga paryente

Panumpa (bb. 8, 41)—Sugo
ug saad

Maayong paglakaw (b. 12)—
Kalampusan

Pasung (b. 20)—Dapit diin
moinom ang mga hayop

Dagami ug kumpay (bb. 25,
32)—Pagkaon alang sa mga
hayop

Kinsa wala mahabulag
ang kalolot (b. 27)—Kinsa
naghatag

Gihubaran (b. 32)—Gikuhaan
og karga

Pagpalandong (b. 63)—
Mainampuon nga
naghunahuna mahitungod sa
mga butang

Pandong (b. 65)—Panapton
nga igtatabon alang sa
nawong, sa karaan gisul-ob
dinhi niini nga katilingban
sa dili minyo nga babayeGenesis 24

Usa ka Asawa 
alang ni Isaac

A

Genesis 23

Namatay si Sara
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kanato mahitungod sa iyang kamatayon ug paglubong. Usa ka
lakbit nga lista sa mga kaliwatan ni Ismael gihatag, ug dayon
ang kapitulo nagpunting sa pagkatawo ni Esau ug Jacob, ang
mga anak nga kaluhang lalaki ni Isaac ug ni Rebeca. Ang is-
torya ni Esau ug ni Jacob nagdala og importante nga mga pa-
ngutana nga angay usab nga ipangutana nato sa atong mga
kaugalingon: Unsa man ang akong bation nga matawo uban
ang pakigsaad sama kang Abraham isip akong kabilin? Giunsa
man nako sa paghatag og bili kana nga pakigsaad? 

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 25:19–34

Genesis 25:30–34—Gibaligya ni Esau ang Iyang
Katungod sa Pagkatawo
Sa kultura niini nga yugto sa panahon, ang unang natawo nga
anak nga lalaki modawat og usa ka “katungod sa pagkatawo,”
diin naglakip sa katungod sa pagdumala diha sa pamilya ug sa
doble nga bahin sa mga kabtangan ug sa yuta sa amahan kon
ang iyang amahan mamatay. Ang anak nga lalaki nga may ka-
tungod sa pagkatawo dayon makaamuma sa nahibilin sa pa-
milya, lakip sa biyuda sa iyang amahan. Ang nadawat nga
pagpadayag ni Rebeca kabahin sa iyang duha ka mga anak nga
lalaki tingali miandam kaniya sa pagsabut nga kini nga tradis-
yon dili kinahanglan gamiton sa ilang pamilya. Ang pagdawat
sa katungod sa pagkatawo sa pakigsaad dili ihatag tungod sa
han-ay sa pagkatawo apan tungod sa pagkamatarung. Ang is-
torya diha sa Genesis 25:29–34 makatabang kanato sa pagkakita
nganong si Rebeca gisultihan sa pagpaabut sa mas manghud
nga modawat sa katungod sa pagkatawo. Pipila ka mga tawo
misaway ni Jacob sa “pagpamintaha” sa iyang igsoon nga la-
laki; hinoon, wala kita makahibalo sa tibuok nga istorya. Ang
istorya nagpakita unsa ka gamay ang bili nga gibutang ni Esau
diha sa katungod sa pagkatawo ug sa mga panalangin isip
unang natawo nga anak nga lalaki diha sa linya sa pakigsaad
ni Abraham ug sa pagpakita nga gitinguha ni Jacob kadto nga
mga panalangin.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sa Unsa nga Paagi Nahitabo 
Kini Karon?

Gibaylo ni Esau ang usa ka butang nga mahimo untang dako
og bili ngadto kaniya sa umaabut (ang iyang katungod sa pag-
katawo), alang sa usa ka butang nga gamay og bili nga mahi-
mong maangkon diha-diha dayon ug mitagbaw sa usa ka
dinalian nga kahinam (kagutom). Pagsulat og mga paagi nga
imong makita sa mga tawo karon nga gibaylo ang mahangtu-
ron nga mga oportunidad alang sa usa ka butang nga kalibuta-
non o sa usa ka butang nga nagtagbaw sa kahinam.

Sa Genesis 26 atong mabasa ang mahitungod kon sa unsa nga
paagi ang Ginoo mipauswag ni Isaac ug mibag-o sa pakigsaad
ni Abraham diha kaniya (tan-awa sa bb. 3–5, 23–25).
Nagsaysay usab ang kapitulo 26 og uban nga mga kasinatian
nga diha ni Isaac nga sama sa unsay nahitabo ngadto sa iyang
amahan nga si Abraham (tan-awa sa bb. 6–11, 19–22, 26–31).
Ang mga panapos nga mga bersikulo sa kapitulo nagsaysay
kon sa unsa nga paagi si Esau mihukom nga magminyo sa ga-
was sa pakigsaad ug kon sa unsa nga paagi kana nga desisyon
nakapaguol ni Isaac ug ni Rebeca.

Pipila sa mga tawo naghunahuna nga sila makadawat og mga
panalangin nga dili magsunod sa mga sugo nga may kalabutan
niadto nga mga panalangin. Sila nasayop (tan-awa sa D&P
130:20–21). Diha sa Genesis 25:29–34 atong mabasa giunsa ni
Esau sa paghatag og mas labaw nga pagtagad ang pagtagbaw
sa iyang diha-diha nga personal nga mga kahinam kay sa mahi-
tungod sa mga responsibilidad ug sa mga panalangin sa pagka-
unang natawo nga anak nga lalaki diha sa pakigsaad. Sa
Genesis 26:34–35 si Esau nagpakita na usab unsa ka gamay
ang iyang paghatag og bili sa pakigsaad sa dihang mipili siya
og asawa sa gawas sa pakigsaad. Ang pagkasayud niining duha
ka mga butang mahitungod ni Esau mapuslanon sa pagsabut
unsa ang nahitabo diha sa Genesis 27. Kinahanglan gayud nga
kita makahibalo nga si Esau wala makasarang alang sa mga pa-
nalangin nga gitinguha ni Isaac nga ihatag kaniya.

Kinahanglan usab nga imong timan-an nga kondisyunal ang
mga panalangin nga gisaad ngadto ni Jacob diha sa Genesis
27—nagpasabut nga kini gisaad lamang ngadto ni Jacob kon
siya mopuyo nga maunungon ngadto sa pakigsaad. Ang mga
panalangin dili diha-diha. Samtang imong padayunon sa pag-
basa ang Genesis 28—35, pangitaa unsay gibuhat ni Jacob sa
pagbantay nga ang gisaad nga mga panalangin natuman.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 27

Genesis 27—Usa ka Kinawat nga Panalangin?
Bisan tuod gituohan ni Isaac nga si Esau ang iyang gipanalangi-
nan, sa dihang nahibaloan niya nga ang iyang napanalanginan si

Baslayan (b. 3)—Sudlanan sa
pana

Maayong bisti (b. 15)—
Nindot nga saput

Kinatambukan (bb. 28, 39)—
Kauswagan

Pagatangtangon ang iyang
yugo sa imong liog (b. 40)—
Dili mahimo nga iyang ulipon

Genesis 26–27

Gidawat ni Jacob ang mga
Panalangin sa Pakigsaad

A

Nangamuyo (b. 21)—Nag-
ampo ngadto

Apuli (b. 21)—Dili makabaton
og mga anak

Pagabahinon gikan sa sulod
sa imong ginhawaan (b. 23)—
Matawo

Bisti (b. 25)—Saput

Batid (b. 27)—May kahanas
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Jacob diay wala niya usba ang panalangin o gitunglo si Jacob
(tan-awa sa Genesis 27:33). Sa tataw, nailhan ni Isaac nga gidasig
siya sa Ginoo sa pagpanalangin sa husto nga tawo. Ang istorya ni
Jacob ug ni Isaac nagtabang kanato sa pag-ila nga ang Ginoo nag-
dasig sa iyang mga sulugoon sa paghimo sa iyang kabubut-on bi-
san pa sa ilang mga kahuyang o sa pagkakulang og kahibalo sa
sitwasyon.

Gisaaran si Jacob og mga panalangin diha sa panahon sa mga
panghitabo sa Genesis 27, apan kadto nga mga panalangin dili
matuman hangtud nga siya magmasulundon ngadto sa mga
sugo nga magtugot niadto nga mga panalangin nga modangat
sa iyang kinabuhi.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghatag og Tambag ngadto ni Esau

Hunahunaa nga ikaw higala ni Esau ug adunay oportunidad
sa pagsulti ngadto kaniya human sa mga panghitabo diha sa
Genesis 27. Naghunahuna unsay imong nakat-unan gikan sa
Genesis 25–27, tabangi si Esau sa pagsabut nganong gidawat
ni Jacob ang mga panalangin sa pakigsaad ug paghatag og
sugyot unsay kinahanglan nga buhaton ni Esau.

Diha sa Genesis 27 gipanalanginan ni Isaac si Jacob nga siya
makabaton og kauswagan ug magmando ibabaw sa iyang ma-
gulang nga si Esau. Ang labing dako nga panalangin nga ma-
dawat ni Jacob, hinoon, mao ang mga panalangin sa pakigsaad
nga gihatag ngadto sa iyang apohan nga lalaki ug sa iyang
amahan nga si Isaac. Sa Genesis 28 gitudloan sa Ginoo si
Jacob og dugang pa mahitungod sa pakigsaad ug sa mga 
panalangin niini.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 28

Genesis 28:10–28—Si Jacob didto sa Bethel
Dili kita hingpit nga makasiguro unsa ang hitsura sa hagdanan
diha sa damgo ni Jacob. Sa bisan unsa nga sitwasyon, ang hagda-
nan nagsimbolo og “tikanganan” ngadto sa langit pinaagi sa paagi
nga gihatag sa Dios ug gidumala pinaagi sa iyang mga sulugoon
(mga anghel).

Gitudlo ni Elder Marion G. Romney nga ang mga ang-ang diha
sa hagdanan nagrepresentar sa mga pakigsaad nga atong gihimo
uban sa Ginoo nga nagdala kanato nga mas maduol kaniya.
Giingon usab niya, “Ang mga templo importante alang kanatong
tanan sama unsa ka importante ang Bethel ngadto kang Jacob“
(“Temples—The Gates to Heaven,” Ensign, Mar. 1971, 16). Ang
mga templo mao ang “mga bukid sa Ginoo” diin kita moadto sa
pagbayaw sa atong mga kaugalingon ibabaw sa mga butang ni-
ini nga kalibutan, mas mapaduol ngadto sa Dios ug sa langit, ug
magkat-on unsaon sa pagsulod sa iyang presensya sa kahangtu-
ran. Ang mga ordinansa nga atong nadawat diha sa templo mga
kinahanglanon sa atong pagkahimaya; sa ingon, ang templo mao
ang “ganghaan” ngadto sa Dios ug sa kinabuhing dayon.

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang usa sa mosunod nga mga kalihokan (A–B) samtang
imong tun-an ang Genesis 28.

Ilha ang mga Saad

Diha sa Genesis 28 gisaaran
ni Isaac si Jacob og piho nga
mga panalangin, gisaaran sa
Ginoo si Jacob og pipila nga
mga panalangin, ug gisaa-
ran ni Jacob ang Ginoo nga
siya mobuhat og piho nga
mga butang. Ilha ang mga
saad dinhi niini nga kapi-
tulo ug ibutang sila sa usa
ka tsart nga susama ngadto
sa usa nga gipakita.

Pag-drawing og imong Hagdanan
ngadto sa Langit

1. Pag-drawing og usa ka hagdanan (bisan unsa nga estilo nga
gipakita sa ibabaw) diha sa imong notebook. Markahi ang
mga ang-ang og mga ordinansa nga imong kinahanglan 
gayud nga dawaton ug sa mga pakigsaad nga imong kina-
hanglan gayud nga himoon uban sa Dios aron sa pag-
angkon og kinabuhing dayon.

2. Ipakita ang imong drawing ngadto sa imong mga ginikanan
o mga lider sa Simbahan aron sa pagtan-aw kon aduna ka
bay nakalimtan.

B

Gisaaran ni 
Isaac si 
Jacob 

(tan-awa 
sa bb. 3–4)

Gisaaran sa 
Ginoo si 
Jacob 

(tan-awa 
sa bb. 13–15)

Gisaaran ni 
Jacob ang 

Ginoo 
(tan-awa 

sa bb. 20–22)

A

Pagkamakalilisang (b. 17)—
Pagkabalaan

Haligi (bb. 18, 22)—Altar

Genesis 28

Sagrado nga 
Kasinatian ni Jacob

A
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3. Pagsulat mahitungod sa unsay imong gibuhat sa imong ki-
nabuhi karon dayon aron sa pag-angkon niini nga mga pa-
kigsaad, o unsay imong gibuhat aron mahimo nga takus sa
mga panalangin sa mga pakigsaad nga imo nang gisudlan.

Sa Genesis 32 imong mabasa giunsa sa Dios pag-usab ang pa-
ngalan ni Jacob ngadto sa Israel. Kasagaran kita nga maghis-
got diha sa Simbahan sa “napulog duha ka mga tribo ni
Israel,” nga nagpasabut sa napulog duha ka mga anak nga la-
laki ni Jacob (Israel) ug sa ilang mga kaliwatan. Nagsaysay
ang Genesis 29–30 sa istorya sa mga kaminyoon ni Jacob ug
ang pagkatawo sa napulog usa sa iyang napulog duha ka mga
anak nga lalaki.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 29

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang bisan hain sa kalihokan A o B samtang ikaw magtuon
sa Genesis 29.

Ibutang ang Imong Kaugalingon sa
ilang Dapit

Hunahunaa nga ikaw si Jacob, Lea, o Raquel. Pagsulat ngadto
sa usa ka suod nga higala o sakop sa pamilya nga nagpuyo sa

lain nga dapit ug ihulagway ang istorya gikan sa Genesis 29
ingon og ikaw mao kana nga tawo.

Unsa ang Bili sa usa ka Maayo nga
Kaminyoon?

1. Sa karaan, bayran sa usa ka
lalaki ang amahan sa usa ka
babaye alang sa katungod
sa pagminyo sa iyang anak
nga babaye. Tungod kay si
Jacob adunay diyutay o
wala, unsa ang iyang gibu-
hat aron sa pagbayad alang
sa katungod sa pagpanga-
sawa ni Lea ug ni Raquel?

2. Ipasabut ngano nga ikaw
buot o dili buot mohimo
unsa ang gihimo ni Jacob
aron sa pagbaton og usa ka
piho nga kapikas.

3. Pagsulat mahitungod sa unsay imong hunahuna sa “bili”
sa usa ka maayo, mahangturon nga kaminyoon karon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 30

Genesis 30:25–43—Gipauswag si Jacob
Sa Genesis 30 atong mabasa nga si Jacob naningkamot sa pagpa-
uli ngadto sa yuta sa iyang amahan. Gipangutana niya si Laban
kon mahimo ba nga iyang dad-on ang mga butang nga iyang na-
angkon pinaagi sa iyang pagtrabaho. Sa milagroso nga paagi, gi-
pauswag sa Ginoo si Jacob busa siya nakabaton og mas daghan
pa kay sa buot ihatag ni Laban kaniya.

Nasina (b. 1)—Nasilos sa

Bunga sa tiyan (b. 2)—Mga
anak

Magaanak ibabaw sa akong
mga tuhod (b. 3)—Magbaton
og mga anak alang kanako
isip akong sulugoon

Mandragora (bb. 14–16)—Usa
ka prutas nga humot ug lami

Nagpatalinghug ngadto
(b. 17)—Nakadungog

Balus (b. 18)—Premyo

Bugay (b. 20)—Gasa, or
premyo

Giablihan ang iyang
taguangkan (b. 22)—
Gipanalanginan nga
makabaton og mga anak

Genesis 30

Ang mga Anak 
ni Jacob, Bahin 2

B

A

Abraham

Tera

Bethuel

Laban Jacob

Lea Raquel

Nachor

Rebeca

Haran

IsakarSaraMilcaLotIsaac

    

Mata nga malumo (b. 17)—
Mga mata nga malulot ug
matahum

Maanyag ug madanihon
(b. 17)—Makaibug sa tanang
paagi

Giablihan ang iyang
taguangkan (b. 31)—
Gipanalanginan siya nga
makabaton og mga anak

Apuli (b. 31)—Dili
makapanganak

Genesis 29

Ang mga Anak 
ni Jacob, Bahin 1
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang mga Anak ni Jacob

Paghimo og usa ka tsart sa mga anak nga lalaki ni Jacob nga
susama sa usa nga anaa sa ubos. Kinahanglan usab nga imong
tan-awon ang Genesis 29: 31–35 aron sa pagkompleto sa tsart.
Ang katapusan nga anak nga lalaki ni Jacob, si Benjamin, wala
matawo hangtud sa kaulahian sa kinabuhi ni Jacob; ang istorya
sa pagkatawo ni Benjamin anaa sa Genesis 35. Mahimo nimong
binlan og luna ang imong tsart ug isulat siya sa kaulahian.
Ibutang ang mga anak nga lalaki sa hustong pagkasunod-
sunod sigun sa ilang pagkatawo sumala sa mga kasulatan.
Mahimo usab nimong markahan o linyahan ang kada anak
nga lalaki kon ang iyang pangalan unang mogula diha sa mga
bersikulo. Kon imong markahan ang imong mga kasulatan sa
ingon niini nga paagi, dali nimong makit-an ang kada panga-
lan sa sunod nimo nga pagbasa.

Diha sa Genesis 31 gimandoan sa Ginoo si Jacob sa pagpauli
ngadto sa yuta nga iyang natawhan, nga gisaad nganha ka-
niya pinaagi sa pakigsaad. Sa diha nga si Jacob mibiya sa
pagpauli, si Laban ug ang iyang mga anak nga lalaki ug
mga sulugoon nangaguol. Gituohan nila nga gidala ni Jacob
ang mga kabtangan nga gipanag-iya ni Laban, ug sila na-
sina sa paagi nga gipauswag sa Dios si Jacob. Nasuko usab
si Laban tungod kay gidala ni Jacob ang iyang mga anak
nga babaye. Ato usab nga mabasa, hinoon, nga gitagad ni
Laban si Jacob ug ang iyang kaugalingon nga mga anak nga
babaye sa dili maayo nga paagi sulod sa baynte ka tuig nga
mipuyo si Jacob uban kanila. Sa pagkatinuod, gikuhaan gani
niya ang iyang mga anak nga babaye sa ilang katungod sa
panulundon sa kabtangan. Sa pagsulay sa pag-angkon sa

iyang panulundon, gibiyaan ni Raquel ang yuta sa iyang
amahan uban sa iyang gagmay nga mga imahe, diin nag-
langkob sa legal nga paghulagway sa iyang kabtangan.
Gigukod ni Laban si Jacob ug ang iyang pamilya, ug gihis-
gutan nila kon giunsa pagtagad ni Laban si Jacob ug ngano
nga mihukom siya sa pagpauli. Sa katapusan, si Laban ug
Jacob mihimo og saad nga dili nila pasakitan ang usag usa
ug nga si Jacob motagad nga mabination sa mga anak nga
babaye ug mga apo ni Laban.

Unsa ang relasyon tali ni Jacob ug ni Esau sa dihang si Jacob
mibiya aron sa pagpangita og asawa? (tan-awa sa Genesis
27:41–45). Kon ikaw si Jacob, unsa ang imong bation mahitu-
ngod sa pagpauli ngadto sa yutang natawhan? Unsa ang
imong buhaton mahitungod sa imong sitwasyon?

Nagsaysay ang Genesis 32–33 sa istorya sa pagpauli ni Jacob
ug unsa ang iyang gibuhat aron maandam sa pakigkita ni
Esau. Samtang imong basahon, hunahunaa unsa ang imong
makat-unan gikan niini nga istorya kon unsaon pag-uli sa
usa ka naguba nga relasyon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 32

Pagtuon sa mga Kasulatan

Gamita ang mga Pulong sa mga
Propeta Karon

Hunahunaa ang mosunod nga mga pahayag gikan ni Presidente
Spencer W. Kimball, ug dayon pagsulat mahitungod kon unsaon
kaha niini paggamit ngadto sa pipila ka mga butang nga gibuhat
ni Jacob diha sa Genesis 32:1–23.

A

Panon (b. 2)—Kasundalohan,
kampo

Pagahupayon (b. 20)—
Sulayan sa pag-alam-alam

Labanganan (b. 22)—Suba

Dili makabuntog (b. 25)—Dili
makadaug

Piyakpiyak sa iyang balat-
ang (bb. 25, 32)—Suksukanan
sa iyang bat-ang

Nakabuntog (b. 28)—
Nakadaug

Nagtangkihod (b. 31)—
Nagtakiang

Genesis 32

Mibiyahe si Jacob paingon 
sa Yutang Natawhan

Genesis 31

Mibiya si Jacob sa Padan-aram

Inahan
Katarungan Nganong 
Hatagan og Pangalan

Pangalan 
sa Anak

Kahulugan 
sa Pangalan

Ruben

Simeon

Levi

Lea Tan-awa, usa 
ka anak nga 
lalaki

Gikahimuot ni Lea nga 
siya makabaton og usa 
ka anak nga lalaki alang 
ni Jacob, bisan tuod 
gibati niyang wala 
higugmaa.

A
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“Kon kita mangaliyupo alang sa kalinaw, maoy manguna sa
paghusay sa mga panagbingkil—kon kita makapasaylo ug ma-
kalimot niini sa tibuok natong mga kasingkasing—kon kita ma-
kalimpyo sa atong kaugalingon nga mga kalag sa sala, sa mga
pagpasangil, kaligutgot, ug sayop sa dili pa kita molabay og
bato ngadto sa uban—kon kita mopasaylo sa tanang tinuod o
tinumotumo nga mga sala sa dili pa kita mangayo og pasaylo
alang sa atong kaugalingon nga mga sala—kon kita mobayad
sa atong mga utang, dako o gamay, sa dili pa kita mamugos sa
mga nakautang kanato—kon kita makahimo sa dili pagtagad sa
troso nga anaa sa atong kaugalingon nga mga mata sa dili pa
nato padak-on ang mga mota diha sa mga mata sa uban—unsa
ka mahimayaon kaha niini nga kalibutan!” (sa Conference
Report, Okt. 1949, 133).

Unsa Ang Gipasabut Niini?

1. Basaha ang Enos 1:1–5 diha sa Basahon ni Mormon ug isulti
unsa ang imong hunahuna sa gipasabut sa “pagpakigbisog”
diha sa atubangan sa Ginoo.

2. Sa imong hunahuna ngano nga si Jacob nakigbisog diha sa
atubangan sa Ginoo? (ikaw makakita og tabang diha sa mga
bersikulo 9–12.)

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 33

Pagtuon sa mga Kasulatan

Panghunahuna ni Esau

Isulat ang istorya nga makita
diha sa Genesis 32–33 sama
nga ikaw si Esau. Iapil ang
imong mga pagbati mahitu-
ngod ni Jacob baynte ka tuig
ang milabay ug ang imong
mga pagbati mahitungod ka-
niya sa panahon sa istorya.
Gamita ang impormasyon
diha sa Genesis 33 sa paghimo
sa istorya nga takdo kutob sa
mahimo.

Ang katapusan nga bahin sa Genesis 33 nag-ingon nga si
Jacob mipuyo sa makadiyot diha sa usa ka dapit nga gitawag
og Sichem. Nagsaysay ang Genesis 34 sa istorya kon giunsa sa
usa ka tawo nga ginganlan og Sichem pagpugos si Dina, anak
nga babaye ni Jacob, nga makighilawas kaniya. Kini nakapa-
suko sa mga igsoon nga lalaki ni Dina. Ang duha kanila, si
Simeon ug si Levi mibuhat og usa ka plano nga miresulta sa
pagkamatay ni Sichem ug uban nga mga tawo sa iyang siyu-
dad. Si Jacob nasuko kaayo mahitungod sa ilang mga buhat sa
pagpanimalos.

Sa Genesis 28 si Jacob adunay usa ka importante kaayo nga es-
pirituhanon nga kasinatian diha sa usa ka dapit nga ginganlan
og Bethel. Niana nga panahon, misaad ang Ginoo nga ubanan
si Jacob aron siya makapauli ug makasimba sa Ginoo pag-usab
didto sa iyang yutang natawhan. May napulog duha ka mga
anak ug labaw sa baynte ka tuig ang milabay, mibalik siya
ngadto niana nga sagradong dapit diin siya nakabaton og laing
importante nga espirituhanon nga kasinatian. Samtang ikaw
magbasa, paghunahuna mahitungod sa tanan nimong nakat-
unan mahitungod ni Jacob, sa tanan nga nahitabo sukad sa
iyang katapusan nga pagbisita sa Bethel, ug sa unsa nga paagi
ang kasinatian ni Jacob mahimo nga maka-apekto sa paagi sa
iyang pagbati mahitungod sa unsay gisaad sa Dios kaniya ni-
ini nga panahon diha sa Bethel.

Pagsabut sa mga Kasulatan
Genesis 35

Laing mga dios (bb. 2, 4)—
Mga dios-dios, mga estatuwa

Magagikan sa imong mga
hawak (b. 11)—Mamahimong
imong mga kaliwatan

Haligi (bb. 14, 20)—Altar

Giul-ulan (b. 16)—Gisinati
ang mga kasakit sa manganak

Kakuli (bb. 16–17)—Ang
sakit ug ang kahago sa
pagpanganak

Mitipon paghigda (b. 22)—
Makighilawas

Genesis 35

Jacob Mibalik 
ngadto sa Bethel

Genesis 34

Mga Buhat sa Pagpanimalos 
sa mga Anak nga 
Lalaki ni Jacob

A

Gracia (b. 5)—Sa kamaloloy-on

Gipugos (b. 11)—Giawhag

Linghud (b. 13)—Batan-on

Magpalabi og panglakaw (b.
13)—Palakton kini og kusog
kaayo ug layo

Gipatindog (b. 20)—Gihimo

Genesis 33

Gikakita ni Jacob si Esau

B
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangandam sa Pag-adto sa Balay
sa Ginoo

Sa Hebreo, ang Beth-eI nagpasabut og “Balay sa Dios”. Ang
Bethel alang kang Jacob mao usab kon unsa ka importante
ang mga templo ngari kanato karon. Nasayud niana, unsa
ang ikatudlo sa Genesis 35:1–5 kanato mahitungod sa pag-
adto sa templo?

Itandi Unsa ang Gisulti sa Ginoo ni
Jacob ngadto sa Unsay Iyang Gisulti
sa Uban

Basaha unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto ni Abraham diha sa
Genesis 12:1–3; 15:17–21; 17:1–8; 22:15–18. Sa unsa nga paagi
kadto nga mga pulong ikatandi ngadto sa unsay gisulti sa
Ginoo ni Jacob diha sa Genesis 35:9–12?

Naglista ang Genesis 36 sa mga pangalan sa daghan nga mga
kaliwatan ni Esau (si Esau gitawag usab ug “Edom” diha sa
mga bersikulo 1, 43). Ang umaabut nga kaliwatan ni Esau
mga silingan ni Jacob (Israel) sa tibuok kasaysayan sa Biblia
ug gitawag og mga “Idumehanon.” 

Ang may katungod sa pagkatawo nga anak nga lalaki maoy
mahimong lider sa pamilya inig kamatay sa iyang amahan.
Giangkon usab niya ang responsibilidad sa pag-amuma
alang sa uban nga mga sakop sa pamilya, gihatagan usab
siya og doble nga kantidad sa yuta ug mga kabtangan sa
iyang panulundon. Tungod sa pakigsaad nga gihimo sa
Dios uban ni Abraham, ang may katungod sa pagkatawo
nga anak nga lalaki usab adunay espirituhanon nga mga
responsibilidad (alang sa dugang nga impormasyon, tan-
awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “katungod sa
pagkatawo.”)

Sa kasagaran ang unang natawo nga anak nga lalaki ang ma-
kadawat sa katungod sa pagkatawo. Si Ruben, bisan pa niana,
mihimo sa iyang kaugalingon nga dili takus niini nga dungog
(tan-awa sa Genesis 35:22; 1 Cronicas 5:1). Isip unang natawo
nga anak nga lalaki ni Raquel, ang ikaduha nga asawa ni
Jacob, si Jose ang gihatagan sa katungod sa pagkatawo. Ang
“kupo nga daghan og mga kolor” nga gihatag ni Jacob ngadto
kang Jose (tan-awa sa Genesis 37:3) gihunahuna nga nagre-
presentar sa kamatuoran nga nadawat ni Jose ang katungod sa
pagkatawo (tan-awa sa William Wilson, Old Testament
Word Studies [1978], s.v. “colour,” 82).

Hinumdumi nga bisan tuod si Jose mao ang unang natawo
nga anak nga lalaki ni Raquel, siya ang ikanapulog usa nga
anak nga lalaki nga natawo. Bisan tuod siya takus, atong
mahunahuna unsa kaha ang gibati sa napulo ka mas magu-
lang nga mga igsoon nga lalaki mahitungod kaniya nga
nagdawat sa mga panalangin sa katungod sa pagkatawo.
Samtang imong basahon ang matag bahin sa Genesis 37,
hunahunaa kon unsa kaha ang imong bation kon ikaw mao
si Jose niana nga panahon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 37
Ilang dautan nga taho (b. 2)—
Usa ka taho nga sila (ang mga
igsoon nga lalaki) nakabuhat
og dautan

Makigdaiton (b. 4)—
Mabination

Magaginoo (b. 8)—Gahum

Nasina (b. 11)—Nasilos sa

Gitagoan sa hunahuna
(b. 11)—Gihinumduman

Nanagsabut batok (b. 18)—
Nagplano

Mitukob (bb. 20, 33)—Mikaon

Panon (b. 25)—Pundok

Pahumot ug aplas ug mirra
(b. 25)—Mahalon nga mga
butang nga igbabaligya

Nagpatalinghug (b. 27)—
Nag-uyon

Magpapatigayon (b. 28)—
Negosyante

Misul-ob sa bisti sa kasubo
(b. 34)—Misul-ob og sapnot
nga panapton (usa ka
tradisyon nga mipakita
sa iyang kaguol)

Genesis 36–37

Jose ug ang Kupo nga 
Daghan og Kolor

B
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Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang duha sa mga kalihokan sa ubos (A–C) samtang ikaw
magtuon sa Genesis 37.

Pagpili og Ulohan alang sa usa ka
Biyograpiya

Kon ikaw nagsulat og usa ka biyograpiya sa kinabuhi ni Jose
hangtud sa katapusan sa Genesis 37, unsa ang imong gusto
nga ulohan niini? Ipasabut kon ngano.

Mga Pagsulay ni Jose

1. Ilista ang mga hagit diha sa Genesis 37 nga giatubang ni Jose.

2. Unsa sa imong hunahuna ang gibati ni Jose mahitungod sa
iyang mga hagit?

3. Sa unsa nga paagi ang mga hagit ni Jose sama sa giatubang
sa mga batan-on karon?

Pag-angkon og Panabut gikan sa
Basahon ni Mormon

1. Ipasabut ngano sa imong hunahuna si Jacob “midumili nga
mahupay” (b. 35).

2. Gitipigan ni Jacob ang usa ka piraso sa kupo ni Jose nga gi-
dala sa iyang mga anak nga lalaki kaniya. Wala madugay,
sa diha nga nahibaloan niya nga buhi pa si Jose, gipanagna
niya ang mahitungod sa mga kaliwatan ni Jose. Basaha kini
nga panagna diha sa Alma 46:24–25 ug ipasabut kini sa ka-
ugalingon nimong mga pulong. Kini nga panagna wala la-
mang magpasabut ngadto sa mga katawhan sa Basahon ni
Mormon apan usab nganha kanimo kon ikaw natawo gi-
kan sa mga tribo ni Ephraim o Manases (mga anak nga la-
laki ni Jose).

Nagsaysay ang Genesis 38 sa istorya ni Juda, ang ikaupat nga
anak nga lalaki ni Jacob (Israel), ug sa iyang ehemplo sa pag-
kadautan. Atong mabasa nga siya naminyo sa gawas sa pakig-
saad ug wala moamuma sa iyang pamilya ingon nga angay
unta niya nga buhaton. Ato usab nga mabasa nga gilapas niya
ang balaod sa kaputli uban sa iyang umagad nga babaye, bisan
tuod wala siya mahibalo niadtong panahona nga ang iya kad-
tong umagad.

Sa sukwahi, nagsaysay ang Genesis 39 kanato kon giunsa ni
Jose pagpaningkamot sa pagbuhat og maayo. Bisan tuod si Jose
usa ka matinud-anon nga batan-on nga lalaki, nakasinati siya
og dagko nga mga pagsulay. Kini posible nga siya dili na ga-
yud makakita pag-usab sa iyang pamilya. Unsa ang imong ba-
tion diha sa sama nga sitwasyon? Layo kaayo gikan sa imong
mga kaubanan sa relihiyon, unsa ang imong buhaton mahitu-
ngod sa imong relihiyusong mga tinuohan ug mga buluhaton?

Sa usa ka okasyon, si Propeta Joseph Smith misulti kang
Elder George A. Smith: “Ayaw gayud pagpakawala og ka-
dasig… [K]on ako nahulog sa labing lawom nga gahong sa
Nova Scotia, uban sa Rocky Mountains nga midat-og ka-
nako, ako molahutay, mopakita og hugot nga pagtuo, ug
ipadayon ang maayong kaisug, ug ako mogula nga madau-
gon” (sa John Henry Evans, Joseph Smith: An American
Prophet [1933], 9). Samtang ikaw nagbasa sa Genesis 39,
pangitaa kon sa unsa nga paagi si Jose nahimong ehemplo
sa pamahayag ni Propeta Joseph.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Genesis 39
Faraon (b. 1)—Hari sa Ehipto

Mauswagon, uswag (bb. 2–3,
23)—Malampuson ug
napanalanginan

Kamot (bb. 3–4, 6, 8, 22)—
Mando

Nakapahimuot (b. 4)—
Nauyunan ug gitagad nga
may kalooy

Tinugyanan (bb. 4–5)—Lider,
usa ka tawo nga gipabantay

Matahum og nawong (b. 6)—
Guwapo

Gibutang (bb. 8, 22)—Gihatag

Bisti (bb. 12–13, 15–16)—
Sinina

Pagpakaulaw (bb. 14, 17)—
Insulto

Iyang agalon (b. 16)—
Potiphar

Misilaub ang iyang
kaligutgut (b. 19)—Nasuko
siya

Wala magsusi (b. 23)—Wala
maguol mahitungod

Genesis 38–39

Pagkamatarung ni Jose

Jose Gibaligya ngadto sa Pagkaulipon

Gialagaran ni Jose si 
Potiphar sulod sa napulog 
usa ka tuig, migahin og 
duha ka tuig sa bilanggoan, 
ug dayon gitawag ngadto 
sa faraon ug gihimo nga 
premiro ministro sa 
Ehipto sa edad nga 
treynta.

Sa Dotham, ang disesyete-anyos nga si Jose 
gihulog ngadto sa gahong sa iyang mga igsoon 
nga lalaki ug gibaligya ngadto sa nangagi nga 
panon sa magpapatigayon nga Ismaelihanon.

Hebron

Memphis
0              50 ka milya

Dotham
Sichem

Ang mga Ishmaelihanon midala ni 
Jose ngadto sa Ehipto ug gibaligya 
siya ngadto sa pagkaulipon.
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Genesis 39:7–20—Jose ug ang Asawa ni Potiphar
Mipasabut si Presidente Ezra Taft Benson sa mga lihok ni Jose
niini nga paagi: “Sa diha nga si Jose didto sa Ehipto, unsa ang
una sa iyang kinabuhi—ang Dios, iyang trabaho, o ang asawa ni
Potiphar? Sa diha nga ang asawa ni Potiphar naninguha sa pag-
tintal kaniya, gitubag niya pinaagi sa pag-ingon, ‘Busa unsaon
ko paghimo kining dakong pagkadautan, ug makasala batok sa
Dios?’ (Genesis 39:9).

“Si Jose gisulod sa bilanggoan tungod kay giuna niya ang Dios.
Kon kita mag-atubang og sama nga pagpili, asa nato ibutang og
una ang atong pagkamaunungon? Makabutang ba kita sa Dios og
una sa kahayahay, kalinaw, kainit sa mga pagbati, katigayunan,
ug sa mga kadungganan sa mga tawo?

“Sa diha nga si Jose gipugos sa pagpili, mas labaw siya nga mati-
nguhaon sa pagpahimuot sa Dios kay sa asawa sa iyang tig-
empleyo. Kon kita gikinahanglan sa pagpili, kita mas labaw ba ka
matinguhaon sa pagpahimuot sa Dios kay sa atong boss, atong
magtutudlo, atong silingan, o sa atong ka date?” (sa Conference
Report, Abr. 1988, 4; o Ensign, Mayo 1988, 4–5).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangita og Gibalik nga Ideya 

1. Basaha ang mga bersikulo 2–3, 21, 23 ug pangita og mga
hugpong sa pulong nga sama diha sa tanang upat ka mga
bersikulo. (Mahimo nga imong badlisan ang mga hugpong
sa pulong diha sa imong mga kasulatan.) Ngano sa imong
hunahuna importante kini alang ni Jose nga makahibalo nga
kini tinuod?

2. Unsa ang gibuhat ni Jose diha sa Genesis 39 nga mitugot sa
mga hugpong sa pulong diha sa mga bersikulo 2–3 nga ma-
himong tinuod gihapon diha sa mga bersikulo 21, 23?

Scripture Mastery—Genesis 39:9

1. Unsa nga mga katarungan ang gihatag ni Jose sa pagdumili
sa pagdapit sa asawa ni Potiphar nga maghimo og malaw-ay?

2. Unsa ang nakapadani kaayo kanimo mahitungod sa pama-
hayag ug sa mga lihok ni Jose? Sa unsa nga paagi imong ma-
gamit ang sama nga ideya sa pagdumili og tintasyon sa
imong kaugalingon nga kinabuhi?

Samtang imong basahon ang 40–41, pangita og mas daghan
pa nga mga paagi nga “ang Ginoo nag-uban ni Jose” (Genesis
39:21). Hunahunaa nga wala untay mga kalampusan nga ma-
hitabo kang Jose kon siya mitugyan pa ngadto sa tintasyon sa

asawa ni Potiphar. Tan-awa samtang ikaw nagbasa kon giunsa
sa Ginoo ang unsay ingon og ngil-ad nga sitwasyon paghimo
ngadto sa usa ka maayo nga sitwasyon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 40

Pagtuon sa mga Kasulatan

Mga Damgo ug mga Hubad

Paghimo og tsart sama sa usa nga anaa sa ubos ug isulat diha
niini ang mga damgo sa magbalantay sa bino ug sa magbubu-
hat sa tinapay ug ang mga hubad nga gihatag ni Jose.

Ihatag ang Imong Opinyon

Pinasubay kutob sa unsay imong nahibaloan mahitungod
sa kinabuhi ni Jose, ipasabut kon ngano sa imong huna-
huna siya nakahimo sa paghubad sa mga damgo dinhi ni-
ini nga kapitulo.

Unsa ang imong bation kon ikaw tawagon sa pag-atubang sa
lider sa imong nasud ug mohatag kaniya og tambag? Unsa
kaha ang imong mahunahuna ug unsa kaha ang imong isulti?
Unsa ang imong buhaton kon ikaw mahimo nga usa ka lider
sa imong nasud, ikaduha lamang ngadto sa presidente, hari,
reina, o primero ministro? Samtang ikaw magbasa sa Genesis

Genesis 41

Jose ug ang Faraon

B

Mga Sulod sa Damgo Hubad

Magbalantay 
sa bino

Magbubuhat 
sa tinapay

A

Gitugyan sila ngadto ni Jose
(b. 4)—Gihimo si Jose nga
responsable kanila

Nagpadayon sa usa ka
panahon( b. 4)—Nagpabilin

Tighubad, hubad, nahubad
(bb. 8, 12, 16, 18, 22)—Usa ka
tawo kinsa mosaysay sa

kahulugan sa usa ka butang,
ang pagsaysay sa kahulugan
sa usa ka butang

Pagabayawon ang imong ulo
(b. 13)—Pagawason sa
bilanggoan ug ngadto sa
maayong pagtagad

Genesis 40

Jose diha sa Bilanggoan

A
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41, tan-awa unsa ang gibuhat ni Jose niini nga mga sitwas-
yon ug itandi ang iyang mga lihok ngadto sa unsay imong
pagabuhaton.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 41

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang Genesis 41.

Ihulagway o I-drawing 

Ihulagway o i-drawing ang larawan sa duha ka mga damgo ni
Faraon ug i-asoy unsay ilang kahulugan, sumala ni Jose.

Tapusa Kini nga mga Han-ay sa
Pulong [sentence] diha sa imong
Kaugalingon nga mga Pulong

1. Human ang Faraon miasoy ni Jose sa iyang damgo, si Jose…

2. Gisugyot ni Jose…

3. Gihimo ni Faraon si Jose…

4. Si Jose may duha ka mga anak nga lalaki…

Unsa sa Imong Hunahuna ang Iyang
Gihunahuna?

1. Ihulagway unsa ang imong gituohan nga tingali gihunahuna
ug gibati ni Jose mahitungod sa iyang kinabuhi diha sa kata-
pusan sa kapitulo 41 naghunahuna sa mga paagi nga gipa-
nalanginan siya sa Ginoo sukad sa panahon nga siya uban
sa iyang pamilya didto sa Canaan.

2. Unsa nga tambag sa imong hunahuna ang ihatag ni Jose
ngadto sa uban mahitungod sa ilang mga pagsulay?

3. Sa unsa nga paagi kaha ang mga butang malahi kon si Jose
mitugyan pa ngadto sa asawa ni Potiphar?

Pananglitan giluiban ka og usa ka tawo ug nakahimo kanimo
og dako kaayo nga mga problema sa pinansyal diin nawala ka-
nimo ang hapit tanan nimo nga mga kabtangan. Nakabawi ka
sa wala madugay ug ingon og naadunahan. Human mahimo
nga adunahan, nahibaloan nimo nga ang tawo kinsa sa una
nakadaot kanimo sa karon hilabihan na ka pobre ug hapit wala
nay makaon. Unsa ang imong bation? Unsa ang imong buha-
ton? Ngano?

Ang istorya ni Jose diha sa Genesis 42–45 sama kaayo sa sit-
wasyon nga gihulagway bag-o pa lamang. Ang iyang istorya
kinahanglan nga mopahunahuna kanato mahitungod kon un-
saon pagtagad niadtong kinsa nakahimo og sayop kanato.
Samtang atong basahon, mahimo usab nga atong tan-awon
ang istorya gikan sa panglantaw niadtong kinsa nakahimo og
sayop. Giunsa sila paghatag og oportunidad sa pag-usab, ug
giunsa sa Ginoo paghatag kanato og sama nga mga oportuni-
dad? Pangitaa kini nga mga ideya samtang ikaw nagbasa sa
mga kapitulo 42–45.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 42
Walay salipud ang yuta (bb. 9,
12)—Pagkadiyutay sa
nakatubo nga pagkaon
(nagpasabut nga ang mga
igsoon nga lalaki ni Jose
mianha sa pagtan-aw kon ang
mga Ehiptohanon mga huyang
tungod sa ka kulang sa
pagkaon)

Pagapamatud-an (b. 20)—
Pagpakita nga tinuod

Pagpangaliyupo (b. 21)—
Pagpangayo og kalooy

Iyang dugo gikinahanglan
(b. 22)—Kita pagahimoon
nga responsable alang sa
unsay atong gibuhat ngadto
kaniya

Magapatigayon (b. 34)—
Mamalit ug mamaligya

Genesis 42

Mga Igsoong Lalaki ni 
Jose Miadto sa Ehipto
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Kinusokuso (bb. 6, 23, 27)—
Gipauga

Mingsubad (bb. 7, 24)—
Mingkaon

Bisti (b. 14)—Igsusul-ob

Nakagsaysay (b. 24)—
Nakapasabut

Magalaglag sa yuta (b. 30)—
Mahurot ang tanan nga
pagkaon nga abut sa yuta, ang
yuta dili makapamunga og igo

Mga tuig sa kadagaya (b.
34)—Mga tuig nga daghan og
pagkaon 

Sa trono (b. 40)—Isip ang hari

Kahago (b. 51)—Buhat

Mabungahon (b. 52)—
Mauswagon
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Nahitabo sa Igsoon nga
mga Lalaki ni Jose?

“Ang pagmahay ug tuman nga kasubo mao ang mag-una sa
dili pa ang paghinulsol.…

“… Ang pag-antus usa ka importante kaayo nga bahin sa
paghinulsol. Ang usa wala pa makasugod sa paghinulsol
hangtud siya mag-antus sa hilabihan alang sa iyang mga
sala” (Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, 87–88).

Nga naghunahuna sa mga pamahayag sa ibabaw, pangita ug
pagsulat mahitungod sa mga butang diha sa Genesis 42 nga
nagpakita kon giunsa sa mga igsoon nga lalaki ni Jose sa pag-
sugod sa proseso sa paghinulsol alang sa unsay ilang nabuhat
ngadto kaniya. Padayona ang pagpangita alang niini samtang
ikaw magbasa sa Genesis 43–44.

Sa katapusan sa Genesis 42, si Jacob (Israel) hugot ang huna-
huna sa dili pagpadala ni Benjamin ngadto sa Ehipto bisan
tuod si Simeon gibilanggo pa didto. Samtang ikaw magbasa sa
Genesis 43, pangitaa kon unsay nakapausab sa hunahuna ni
Jacob. Unsa sa imong hunahuna ang nahitabo sa dihang si
Jose nakakita sa iyang manghod nga lalaki?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 43

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangitaa ang Katumanan sa Panagna

Basaha pag-usab ang mga damgo ni Jose nga makita diha sa
Genesis 37:5–10. Pagsulat mahitungod sa piho nga mga paagi
kini nga mga damgo nangatuman diha sa Genesis 42–43, lakip
ang piho nga mga bersikulo nga imong gituohan nga nagtu-
man niini nga mga damgo.

Sa sinugdanan sa istorya ni Jose ug sa iyang mga igsoon
nga lalaki, kini ingon og wala kaayo magtagad ang mga ma-
gulang nga lalaki mahitungod sa unsay nahitabo sa ilang
mga manghud nga lalaki, ni kini ingon og sila naguol pag-
ayo mahitungod sa mga pagbati sa ilang amahan. Samtang
ikaw magbasa, tan-awa kon sa unsa nga paagi kini nga mga
pagbati nausab.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 44

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sa Unsa nga Paagi Kini nga Istorya
usa ka Simbolo?

Gitudlo ni Presidente Brigham Young nga si “Jose gitawag
nang daan nga mahimong temporal nga manluluwas sa balay
sa iyang amahan, ug ang binhi ni Jose gi-orden nga mahimong
espirituhanon ug temporal nga mga manluluwas sa tanang ba-
lay sa Israel sa ulahing mga adlaw” (sa Journal of Discourses,
7:290). Si Propeta Joseph Smith usa ka tinuod nga direkta nga
kaliwat ni Jose, ang anak nga lalaki ni Jacob; ang kasagaran
sa mga miyembro sa Simbahan mga kaliwat ni Ephraim o
Manases, duha ka anak nga lalaki ni Jose. Sa unsa nga paagi
nga ang kaliwat ni Jose karong panahona (ang Simbahan) nag-
buhat sa espirituhanong paagi alang sa balay sa Israel sa un-
say iyang gibuhat sa temporal nga paagi alang sa iyang
pamilya sa dugay nang panahon?

A

Pagpakagawas sa sala (b.
16)—Paghimo nga walay sala

Nalanggikit (b. 30)—Suod
kaayo

Nangako (b. 32)—
Responsable

Genesis 44

Gisulayan ni Jose ang Iyang 
mga Igsoon nga Lalaki

A

Ngano nga gibuhatan sa
labing dautan (b. 6)—Ngano
nga hilabihan kamo ka walay
kalooy

Mangako (b. 9)—Responsable.
Gisaaran ni Juda si Israel nga
siya magpabilin sa Canaan ug
mohatag sa iyang kinabuhi
alang kang Benjamin kon si
Benjamin dili mabalik gikan
sa Ehipto.

Balsamo, dugos, mga
pahumot, mirra, mga nueces,
mga almendra (b. 11)—
Mahalon nga mga butang

Makakaplag og higayon (b.
18)—Makakita og katarungan
sa pagsilot

Tinugyanan (b. 19)—Sulugoon
nga tigbantay

Naghatag og katahuran
(b. 28)—Miluhod sa iyang
atubangan ug miduko sa ilang
mga ulo sa pagpaubos

Kasingkasing nangandoy
(b. 30)—Gibati ang bug-at nga
mga pagbati sa gugma

Genesis 43

Mga Igsoong Lalaki ni Jose 
Namalik ngadto sa Ehipto

A
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Sa Unsa nga Paagi si Juda usa ka
Timaan ni Kristo?

Ihulagway kon sa unsa nga paagi ang mga lihok ni Juda diha
sa Genesis 44:18–34 sama sa umaabut nga mga lihok sa iyang
kaliwat nga si Jesukristo.

Diha sa Genesis 45, sa katapusan gihimo ni Jose ang pagpa-
ila sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga igsoong lalaki.
Sa dili pa nimo basahon, tag-ana unsa ang reaksyon sa iyang
mga igsoong lalaki, sa mga Ehiptohanon, ug sa amahan ni
Jose nga si Jacob (Israel). Basaha ug tan-awa unsa ang ti-
nuod nga nahitabo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 45

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang bisan hain sa kalihokan nga A o B samtang ikaw mag-
tuon sa Genesis 45.

Pagsulat og Journal 

Pagsulat sa Journal og mugna sa hunahuna alang ni Jose sa pag-
katapos sa adlaw sa dihang gipaila niya ang iyang kaugalingon
ngadto sa iyang mga igsoong lalaki. Ilakip ang unsay imong hu-
nahuna nga iyang naamgohan mahitungod sa iyang kinabuhi
baynte ka tuig ang milabay human ibaligya ngadto sa Ehipto,
lakip ang malisud nga mga pagsulay nga iyang nasinati.

Unsa sa Imong Hunahuna ang 
Ilang Gisulti?

Diha sa Genesis 45:25–27 gisultihan sa mga igsoong lalaki ni
Jose si Jacob sa istorya kon unsay nahitabo sa dihang sila didto
sa Ehipto. Gikinahanglan nila sa tinuod nga isulti ang pipila ka
mga bahin sa istorya, bisan pag malisud, sama pananglit unsa
ang tinuod nga nahitabo ni Jose sa dihang gihunahuna ni Jacob
nga siya namatay. Hunahunaa nga ikaw si Juda ug isulat unsa
unta kaha ang imong isulti ngadto ni Jacob niini nga higayon.
Ilakip ang mosunod nga impormasyon diha sa unsay imong
isulat: sa unsa nga paagi nausab ang imong mga pagbati sa
paglabay sa mga katuigan (sama pananglit, itandi ang Genesis
37:23–34 ngadto sa Genesis 43:3–10; 44:14–34), hain nga mga
panghitabo ang nakapausab sa imong mga pagbati, unsa ang
imong gibati mahitungod sa mga butang nga nanglabay, ug
unsa ang imong gibati mahitungod sa unsay nahitabo sa
imong mga biyahe ngadto sa Ehipto ilabi na sa panahon nga
gipaila ni Jose ang iyang kaugalingon.

Nagtuo si Jacob nga ang iyang anak nga lalaki patay na.
Human sa baynte ka tuig nahibaloan niya nga si Jose buhi ug
nga siya adunay oportunidad nga makakita sa iyang pinalang-
gang anak nga lalaki pag-usab. Mahunahuna lamang nato kon
sama sa unsa ang ilang panagkita og usab (basaha ang Genesis
46:28–30). Kini nga kapitulo naglakip usab og lista sa mga pa-
ngalan sa tanan nga mga kaliwatan ni Jacob (Israel) kinsa na-
ngadto ug namuyo sa Ehipto (tan-awa sa bb. 8–27).

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 46
Mga panan-awon (b. 2)—Mga damgo

Genesis 46

Amahan ug Anak nga Lalaki
Naghiusa Pag-usab!

B

A

Taho mahitungod (b. 16)—
Istorya

Ayaw pagtagad (b. 20)—Ayaw
kaguol mahitungod

Nabuhi pag-usab (b. 27)—
Nahimong lig-on

Genesis 45

Jose Nagpaila sa Iyang 
Kaugalingon ngadto sa 

Iyang mga Igsoong Lalaki

B
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Jose Usa ka Simbolo ni Kristo

Usa ka talagsaon nga paagi nga ang pipila sa karaan nga mga
propeta mipamatuod ni Kristo mao ang paagi sa ilang pag-
puyo o pinaagi sa mga butang nga nahitabo kanila. Pinaagi
sa mabinantayon nga pagtan-aw sa mga kinabuhi sa mga pro-
peta atong makita ang sundanan, o mga simbolo, sa unsay
mahitabo ngadto sa Manluluwas o unsa ang buhaton o isulti
sa Manluluwas. Ang kinabuhi ni Jose didto sa Ehipto adunay
daghan niini nga mga simbolo.

Ribyuha ang istorya ni Jose (tan-awa sa Genesis 37–46).
Paglista og daghan nga mga detalye kutob sa imong mahimo
mahitungod sa kinabuhi ni Jose nga mahimong sama sa unsay
nahitabo ni Jesukristo o nagtudlo kanato og usa ka butang ma-
hitungod sa Manluluwas. Mahimong imong hisgutan kini nga
kalihokan ngadto sa uban aron sa paghimo og usa ka daghan
nga lista. Ang pipila sa mga estudyante nakakita og sama ka
daghan sa kinse ngadto sa baynte ka nagkalain-lain nga mga
butang diha sa mga kasulatan mahitungod ni Jose nga mga
simbolo ni Kristo.

Nagsaysay ang Genesis 47 mahitungod kon unsay nahitabo
sulod sa katapusan nga lima ka tuig sa gutom. Ang gutom na-
himong grabe kaayo nga gipabayloan sa mga tawo ang ilang
kaugalingon nga kabtangan ug yuta og pagkaon. Tungod niini
nga pagbinayloay, ang Faraon sa hinay-hinay nahimo nga tag-
iya sa hapit tanan diha sa nasud.

Sa katapusan sa Genesis 47, si Jacob andam na nga mamatay.
Siya dihay usa lamang ka hangyo: nga magpalubong didto sa
yuta nga gisaad sa Dios kaniya, sa iyang mga katigulangan,
ug sa iyang mga kaliwatan.

Sa wala pa siya mamatay, gikinahanglan ni Jacob nga moha-
tag sa mga responsibilidad sa katungod sa unang natawo. Sa
kinatibuk-an, ang unang natawo nga anak nga lalaki moda-
wat sa panalangin sa katungod sa unang natawo ug sa mga
responsibilidad. Si Isaac, hinoon, dili sa tinuod ang unang
natawo nga anak ni Abraham. Si Jacob dili ang unang na-
tawo ni Isaac. Si Jose hapit mao ang katapusan nga anak nga
lalaki nga natawo ngadto ni Jacob. Apan gidawat tanan nii-
ning tulo ka mga lalaki ang katungod sa unang natawo. Sa
Genesis 48, gidawat ni Ephraim ang katungod sa unang na-
tawo imbis ang iyang magulang nga lalaki nga si Manases.
Walay asoy og ngano nga gipili si Ephraim. Nasayud kita
nga ang Dios mipili sumala sa iyang mga balaod ug mga ka-
tuyoan (tan-awa sa D&P 130:20–21). Bisan tuod gidawat ni

Ephraim ang katungod sa unang natawo, ang mga panala-
ngin ni Manases mga dagko usab tungod sa unsay gisaad
ngadto sa tanang umaabut nga kaliwatan ni Jose (tan-awa sa
Genesis 49:22–26; Deuteronomio 33:13–17). Agi og dugang,
kining duha ka mga anak nga lalaki mga “sinagop” ni Jacob
(tan-awa sa Genesis 48:5). Tungod sa katungod sa pagka-
tawo, si Jose adunay katungod sa doble nga bahin sa panu-
lundon gikan sa iyang amahan nga si Jacob. Si Ephraim
gihatagan og buhat sa pagdumala, o paggiya, sa pamilya ni
Israel. Si Ephraim ug si Manases gihatagan matag usa og
usa ka bahin sa doble nga bahin sa panulundon ug nahimo
nga duha sa “mga tribo ni Israel.” 

Ang Genesis 49 naglangkob sa mga panalangin nga gihatag sa
propeta ug sa patriyarka nga si Jacob (Israel) ngadto sa iyang
napulog duha ka mga anak nga lalaki sa wala pa siya mama-
tay. Hatagi og husto nga pagtagad ang mga panalangin nga
gihatag ngadto ni Juda, kansang mga kaliwatan naglakip ni
Jesukristo, ug ang mga panalangin nga gihatag ngadto ni Jose,
kansang mga kaliwatan mao ang mga tawo diha sa Basahon ni
Mormon ug sa kasagaran ang mga miyembro sa Simbahan su-
kad sa Pagpahiuli.

Aron nga mas masabtan kini nga kapitulo, makatabang
nga mahibaloan nga gisulat kini sa balak sa orihinal nga
Hebreohanon. Ang balaknon nga porma nga labing kasaga-
ran gigamit diha sa mga kasulatan, ilabi na diha sa Daang
Tugon, gitawag og “pagkapareha.” Diha niini nga porma,
ang tigsulat, o ang tigpamulong, mosulti og usa ka butang
ug unya balikon kini nga naggamit og lain nga mga pulong.
Tan-awa ang duha ka mga hugpong sa pulong sa katapusan
sa bersikulo 11.

• “Gilabhan sa vino ang iyang mga bisti.”

• “[Gilabhan] sa duga sa parras ang iyang bisti.”

Genesis 49

Patriyarkal nga mga 
Panalangin alang sa mga 
Anak nga Lalaki ni Israel

Genesis 47–48

Jacob Misagop sa Anak 
nga mga Lalaki ni Jose

A
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 49

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
ikaw magtuon sa Genesis 49.

Ilha ang mga Panalangin

Badlisi ang mga pangalan sa napulog duha ka mga anak nga
lalaki ni Israel diha sa imong kasulatan aron imong makit-an
og dali asa pangitaa ang mga panalangin sa matag anak nga la-
laki. Pagsulat mahitungod sa talagsaon nga mga butang nga gi-
saad ngadto ni Juda ug ni Jose; ang duha ka mga panalangin
ingon og milabaw kay sa uban.

Patriyarkal nga mga Panalangin

Ang mga panalangin nga gihatag diha sa Genesis 49 mga su-
sama sa patriyarkal nga mga panalangin. Ipasabut unsa ang
kahulugan sa imong patriyarkal nga panalangin diha kanimo.

o

Ipasabut ngano nga kita modawat og patriyarkal nga panala-
ngin ug unsa ang mga gikinahanglan sa pagdawat niini.

Giunsa Kini nga Panagna Pagtuman?

Ipasabut unsa ang kahulugan sa bersikulo 22 diha sa Genesis
49. Aron sa pagtabang kanimo, basaha ang 1 Nephi 5:14–16;
Jacob 2:25, nga nagsaysay hain nga tribo ang mga katawhan
sa Basahon ni Mormon nagagikan. Hinumdumi usab nga gii-
ngon ni Elder LeGrand Richards nga ang “mga kabukiran
nga walay katapusan” diha sa Genesis 49:26 nagpasabut
ngadto sa mga Amerika (tan-awa sa Conference Report,
Abr. 1967, 20).

Ang Biblia usa ka rekord sa balay sa Israel. Ang Genesis nag-
pasabut og “mga sinugdanan.” Ang Genesis mao ang basahon
sa mga sinugdanan diin atong mabasa ang sinugdanan sa ka-
libutan ug ang sinugdanan sa balay sa Israel. Ang Genesis 50
mao ang katapusan nga kapitulo sa Genesis ug miasoy sa ka-
matayon ni Israel (Jacob); niini nga paagi, ang Genesis 50 mao
ang “katapusan sa sinugdanan.”

Usa ka dako nga bahin sa Genesis 50 wala diha sa Biblia,
apan ang bahin nga wala malakip gipadayag ngadto ni
Propeta Joseph Smith ug makita diha sa HJS, Genesis
50:24–38. Kini nga asoy nag-andam kanato nga mas ma-
sabtan og maayo ang Exodo tungod kay kini naghisgot ni
Moises ug sa iyang mga buhat.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Genesis 50

HJS, Genesis 50:24–38
Bunga sa akong (imong) mga
bat-ang (bb. 24, 26–27,
30–31)—Akong mga
kaliwatan

Sanga (bb. 24–25)—Pundok

Manalagna (bb. 26–27, 29–30,
33)—Tigpadayag

Paglibug, gilibug (bb. 31,
33)—Gibuntog, o gilumpag

Paghilum sa panagbingkil (b.
31)—Paghunong sa panaglalis

Embalsamahon, nag-
embalsamar (bb. 2–3, 26)—
Andamon alang sa paglubong

Pagagiukan (b. 10)—Lugar
diin buwagon ang lugas sa
trigo gikan sa mga uhay

Pagbakho (b. 10)—Masulub-
on kaayo nga mga pulong ug
naghilak

Genesis 50

Jacob ug Jose Namatay

C

B

A

Mga Panalangin ni Jacob ngadto ni Juda ug ni Jose

JoseJuda JoseJuda

Mga Panalangin ni Jacob ngadto ni Juda ug ni Jose

Mga hinagiban sa linugsanay
(b. 5)—Mga hinagiban sa
pagdagmal

Pagkamapatuyangon (b. 6)—
Pagkahakog, pagkakulang sa
pagpugong sa gibati sa tawo

Itoy (b. 9)—Anak

Tulukbon (bb. 9, 27)—
Biktima, gibuntog ug gidala
pinaagi sa kusog aron kaunon

Cetro (b. 10)—Katungod o
awtoridad sa pagmando

Pollino (b. 11)—Gamay
nga asno

Dunggoanan (b. 13)—
Landiganan, tagoanan

Lagsaw (b. 21)—Babaye
nga usa

Sanga nga mabungaon (b.
22)—Dako nga sanga

Nagalabaw (b. 26)—Mas
mga dagko

Mga ginikanan (b. 26)—Mga
katigulangan

Loboi (b. 27)—Mokaon nga
hinangol, mokuha og pagkaon
pinaagi sa kaisug ug pamugos

Inagaw (b. 27)—Mga
butang nga gikuha pinaagi
sa pamugos

Gitugyan ang iyang espiritu
(b. 33)—Namatay
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Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–D) samtang
ikaw nagtuon sa Genesis 50, lakip ang Hubad ni Joseph Smith.

Ngano nga Nabalaka Sila?

1. Sa imong hunahuna ngano nga gihimo sa mga igsoon nga
lalaki ni Jose ang ilang gihimo diha sa Genesis 50:14–21?

2. Unsa nga Kristohanong ehemplo ang gipasunod ni Jose?

Ilha ang mga Bahin sa Panagna
ni Jose

Ilista ang mga butang gikan sa HJS, Genesis 50:24–38 nga gi-
tagna ni Jose nga mahitabo ngadto sa pamilya ni Israel.

Pangitaa ang mga Hugpong sa
Pulong

1. Ang HJS, Genesis 50:31 naghisgot kabahin sa Biblia ug sa
Basahon ni Mormon. Unsa nga mga pulong ang nagpasabut
sa Biblia ug unsa nga pulong ang nagpasabut ngadto sa
Basahon ni Mormon?

2. Unsa ang gisulti ni Jose nga buhaton (ug mabuhat) sa
Basahon ni Mormon?

Kinsa Kini nga Manalagna?

Ilha ang manalagna nga gipasabut diha sa Genesis 50:30–33, ug
ipasabut unsa ang gipanagna ni Jose nga buhaton niini nga ma-
nalagna.

D

C

B

A
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Ang basahon sa
Exodo mao ang ika-
duha sa lima ka ba-
sahon ni Moises. Sa
Exodo atong mabasa
ang mahitungod
sa pagkatawo ni
Moises, sa iyang
calling isip propeta,
ug giunsa niya pag-
giya ang mga anak

ni Israel sa paggawas sa Ehipto. Ang Exodo nagpasabut og
“paggawas” o “pagbiya.”

Ngano nga Mobasa sa Exodo?
Adunay daghan nga mga katarungan nga ang basahon sa Exodo
may kahulugan ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ka-
ron. Ang unang katunga sa Exodo naghisgot sa makapadasig nga
istorya kon giunsa sa propeta nga si Moises paggiya ang mga
Israelita sa usa ka milagroso nga paglayas gikan sa pagkaulipon.

Ato usab nga mahibaloan ang mahitungod sa importante nga mga
panghitabo sa relihiyuso nga kasaysayan sama sa Pagpalabay, ang
pagkabahin sa Pulang Dagat, ug ang paghatag sa Napulo ka mga
Sugo. Gikan sa mga pagtulun-an sa Exodo, kita makabaton og hu-
got nga pagtuo nga ang Ginoo mogiya sa iyang mga katawhan
ngadto kaniya pinaagi sa pagpasanay og mga propeta sa pagtudlo
ug sa paggiya kanila, pinaagi sa paghatag kanila sa iyang balaod,
pinaagi sa pagdapit kanila sa pagsulod ngadto sa mga pakigsaad
sa pagsunod niana nga balaod, ug pinaagi sa paghatag kanila og
mga templo diin sila makadawat og mga pakigsaad ug sa hingpit
mas makasimba kaniya. Ang Ginoo misaad nga kadtong kinsa
mga matinuoron ug maunungon makasulod sa iyang presensya.

Mangandam sa Pagtuon sa Exodo
Adunay panahon tali sa katapusan sa Genesis ug sa sinugdanan
sa Exodo nga wala mahisulat diha sa Biblia. Niana nga panahon,
ang mga anak ni Israel mitubo ang gidaghanon ug miuswag sa

yuta nga gipatrabaho kanila ni Faraon kinsa nagmando sa pana-
hon ni Jose. Human sa pipila ka mga tuig, usa ka bag-ong linya
sa mga faraon kinsa walay pagtahud alang sa pamilya ni Jose mi-
tongtong sa gahum ug giulipon ang mga Israelita.

Kini nga bahin sa Exodo nagsaysay sa istorya ni Moises ug sa
iyang tahas sa pagluwas sa mga anak ni Israel gikan sa pagkauli-
pon (tan-awa sa mga kapitulo 1–18). Ang nahibilin sa Exodo nag-
saysay mahitungod kon sa unsa nga paagi ang pagsimba ug ang
relihiyuso nga mga balaod ug mga pakigsaad gitukod pag-usab
taliwala sa mga anak ni Israel. Kini nga mga balaod ug mga pa-
kigsaad gihatag aron sa pag-andam sa mga Israelita sa pagsulod
sa yuta nga gisaad sa Dios kanila isip mga kaliwatan ni Abraham
(tan-awa sa mga kapitulo 19–40).

Sa kawalay suwerte, ang mga Israelita kasagaran mibagulbol ma-
hitungod sa mga pagtagad sa Dios uban kanila, nga misangput sa
ilang pagkasuko ug sa pagkamasinupakon. Ang ilang pagbagul-
bol ug pagsukol mipugong kanila sa pagdawat sa tanan nga mga
panalangin nga gitinguha sa Ginoo paghatag kanila. Samtang
imong basahon, ikaw matingala kon unsa ka maloloy-on ang
Ginoo ngadto sa mga Israelita—bisan og sila mibagulbol mahitu-
ngod kaniya. (Alang sa dugang nga impormasyon sa basahon sa
Exodo, tan-awa sa “Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan ‘Exodo.”)

Unsa ang imong buhaton kon ikaw nakahibalo nga ang usa ka
butang sayop apan ikaw gisultihan pinaagi sa usa ka gamha-
nan ug importante nga mga tawo sa pagbuhat gihapon niini?
Ang Exodo 1 naghatag og ehemplo sa usa ka pundok sa mga
babaye nga nag-atubang og ingon niana nga sitwasyon.

Exodo 1

Maisug nga mga Mananabang

Ang Basahon sa Exodo



Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 1

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata bisan hain sa mga kalihokan A ug B o ang kalihokan C la-
mang samtang ikaw nagtuon sa Exodo 1.

Tapusa Kini nga mga Tudling sa
Pulong

1. Gihimo ni Faraon ang kinabuhi nga mas lisud alang sa mga
anak ni Israel tungod kay …

2. Gimandoan ni Faraon ang mga mananabang sa …

3. Gisupak sa mga mananabang ang mga sugo ni Faraon tu-
ngod kay …

Ilha ang Baruganan

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 3:7–8. Sa unsa nga pa-
agi kini magamit ngadto sa unsay gibuhat sa mga manana-
bang? Mahimo nga imong isulat ang “Exodo 1:15–22” diha sa
kilid sunod sa mga bersikulo 7–8.

Gamita ang Baruganan

1. Pagsulat mahitungod sa imong hunahuna kon mas sayon ba
ang mahadlok unsa ang gihunahuna sa mga higala o sa ma-
hadlok sa Dios, ug ipasabut kon ngano.

2. Pagngalan og paagi nga sa imong hunahuna ang mga tawo
nga imong ka edad mas mahadlok sa tawo kay sa Dios.
Paghimo og sulat diha sa imong notebook ngadto sa usa ka
tawo nga aduna niini nga hagit aron sa pagtabang kaniya sa
pagsabut unsa ang kinahanglan nga pagabuhaton. Gamita
unsa ang imong nakat-unan diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 3:7–8 ug sa istorya sa Exodo 1 diha sa unsay
imong isulat.

Sa Simbahan kita nakahibalo
nga ang “tawo kinahanglan
gayud nga pagatawagon sa
Dios”sa dili pa siya makarepre-
sentar alang sa Dios ngadto sa
mga tawo. (Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:5). Ang
Mga Buhat 7 nagrekord nga si
Moises tataw nga nasayud nga
siya mao ang moluwas sa mga
Hebreohanon gikan sa Ehipto.
Samtang ikaw nagbasa sa
Exodo 2, pangitaa ang mga pa-

agi nga ang Ginoo miandam ni Moises sa pagbuhat og ma-
hinungdanon kaayo nga buhat alang sa iyang katawhan ug
unsa ang nakat-unan ni Moises gikan niini nga mga kasi-
natian. Ang paghunahuna mahitungod sa mga kasinatian
ni Moises mahimo usab nga motabang kanimo sa paghuna-
huna mahitungod sa mga paagi ikaw mahimo nga moalagad
sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Giunsa nimo pag-andam
ang imong kaugalingon alang niini nga mga responsibili-
dad karon? Unsa ang imong gibuhat sa paghimo sa labing
maayo niini nga mga pagpangandam nga mga kasinatian.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 2

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagkuha og Tabang gikan sa 
Bag-ong Tugon

Basaha ang Mga Buhat 7:22–29; Mga Hebreohanon 11:24–27.
Dayon kompletoha ang mosunod nga mga kalihokan.

1. Ipasabut kon sa unsa nga paagi nga ang sitwasyon diin gi-
padako si Moises talagsaon nga miandam kaniya sa paglu-
was sa mga anak ni Israel.

2. Ipasabut unsa ang iyang gipakita sa diha nga iyang gipatay
ang usa ka Ehiptohanon (tan-awa sa Exodo 2:11–12).

A

Mikuha kaniya og usa ka
tupis nga banban (b. 3)—
Mihimo alang kaniya og dili
mabasa nga basket gikan sa
bagakay o mga dahon sa palwa

Kadalagahan (b. 5)—Mga
sulugoon

Nahimuot (b. 21)—Nalipay

Exodo 2

Sayo sa Kinabuhi ni Moises

C

B

A

Makinaadmanon nga
makigharong kanila (b.
10)—Mamunoan kanila sa
paagi nga mohatag og
kaayohan kanato

Tinugyanan sa buhat (b. 11)—
Tawo kinsa mohatag og bug-
at nga mga trabaho

Nag-ulipon sa mapiut (bb.
13–14)—Mitagad sa walay
kalooy pinaagi sa
pagpatrabaho og bug-at
kaayo nga trabaho

Gipait (b. 14)—Gilisud

Mga mananabang (bb.
15–21)—Mga babaye kinsa
motabang sa pagpaanak.

Mga angkanan nga lantay (b.
16)—Mga lugar diin ang mga
babaye manganak

Mapiskay (b. 19)—Lig-on ug
himsog
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Pagpangandam ni Moises

Aron mas labaw nga masabtan kon unsa ang nahitabo ni
Moises samtang didto sa Median, basaha ang Exodo 2:15–22.
Basaha ang lain nga pangalan ni Ragel diha sa Exodo 3:1 (tan-
awa sa Exodo 2:18). Dayon basaha ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 84:6 aron mahibaloan unsa ang kinahanglang itan-
yag ni Ragel ngadto ni Moises. Ilista sa imong notebook ang
tulo ka mga kasinatian ni Moises diha sa Median nga sa imong
hunahuna mga importante sa pag-andam kaniya alang sa
iyang buluhaton uban sa mga anak ni Israel.

Nahatagan ka ba sukad og buluhaton nga imong gibati nga dili
ka sa malampuson nga paagi makahuman tungod kay gibati
nimo ang pagka kulang? Kon aduna ka niini nga kasinatian,
ngano nga misulay ka? Kon wala ka mosulay, unsa ang gikina-
hanglan nimo alang sa pagsulay?Ang Exodo 3–4 nagsaysay
mahitungod sa panahon dihang gitawag sa Ginoo si Moises
aron sa pagluwas sa mga anak ni Israel gikan sa Ehipto. Atong
mabasa nga gihunahuna ni Moises nga dili siya ingon ka ma-
ayo nga moluwas sa iyang katawhan, ug unya atong mabasa
unsa ang gibuhat sa Ginoo sa pagpasalig og usab ug sa pagta-
bang kaniya. Unsa ang gitudlo sa Ether 12:27 mahitungod sa
saad sa Ginoo nganha kanimo maingon man ngadto ni Moises?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 3

Exodo 3:11–16—”Ako Man ang Mao Ako”
“Ako Man ang Mao Ako” usa ka ngalan ni “Jehova,” nga usa sa
mga ngalan ni Jesukristo. Si Moises ug ang mga Israelita misabut
sa pangalan nga nagpasabut nga ang Dios mahangturon ug wala
mugnaa sa tawo, sama sa uban nga mga dios niana nga panahon.
Kini nga pangalan usa ka paagi sa Ginoo sa pagpaila sa iyang kau-
galingon isip ang gamhanan nga tinuod ug buhi nga Dios sa tanan.
Ang mga Israelita miabut sa dako kaayong balaan nga pagtahud
niini nga pangalan ug mipadayag nga ang pagsulti niini usa ka pa-
namastamas.

Sa matag higayon nga makita kini nga pangalan diha sa Daang
Tugon sa Hebreohanong basahon, ang Jehova labing kasagaran
gihubad isip “Ginoo.” Sa Bag-ong Tugon usa ka pundok sa mga
Judeo naningkamot sa pagpatay ni Jesus tungod kay mipamatuod
siya nga siya mao ang “Mao na Ako” kinsa misulti ngadto ni

Moises ug sa uban nga mga propeta (tan-awa sa Juan 8:58).
Kining Bag-ong Tugon nga pakisayran nanghimatuod nga si
Jesukristo mao si Jehova, ang Ginoo sa Daang Tugon.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagkat-on og Dugang mahitungod
sa Dios

Ang Exodo 3 nagsaysay kanato mahitungod sa Dios nga mipa-
dayag sa iyang kaugalingon ngadto ni Moises ug mitawag ka-
niya nga mahimo nga usa ka propeta. Pinaagi sa pagtuon sa
kapitulo 3 dili lamang kita makakat-on mahitungod sa unsay
gipatawag si Moises nga buhaton, apan kita usab makakat-on
ug usa ka butang mahitungod sa Dios mismo.

1. Ihulagway unsa ang imong nakat-unan mahitungod sa Dios
gikan sa unsay iyang gisulti ug gibuhat diha sa Exodo 3.

2. Unsaon kaha sa mga kamatuoran nga imong nakat-unan
mahitungod sa Dios gikan niini nga kapitulo pagtabang sa
usa ka tawo kinsa anaa sa pagkaulipon sa sala (ingon nga
ang Israel diha sa pagkaulipon sa Ehipto) o kinsa man ang
gikinahanglan aron molampos sa usa ka malisud nga bulu-
haton (sama ni Moises).

Tan-awa ang pasiuna sa Exodo 3.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 4

Pagtuon sa mga Kasulatan

Mag-unsa man Kon Sila Dili Motuo
Kanako?

Paghimo og tsart sama sa
usa nga gipakita. Butangi
ang tsart sa unsay imong
nakat-unan diha sa Exodo 4
mahitungod sa mga kaba-
laka ni Moises mahitungod
sa iyang buluhaton ug unsa

ang gihimo sa Ginoo sa pagtabang og sulbad sa iyang kabalaka.

Si Moises’ 
Nahadlok, 

Nagduha-duha, 
ug Nabalaka

Giunsa sa Ginoo 
Pagsulbad ang 

Kabalaka

A

Madanihong mosulti (b.
10)—Maayo nga mosulti

Mama (b. 11)—Usa ka tawo
nga dili makasulti

Exodo 4

Moises Mibalik 
ngadto sa Ehipto

A

Maugdaw (b. 2)–—Masunog

Giduaw (b. 16)—Gibantayan

Nangamuyo (b. 18)—
Nanghangyo, nagpakilooy

Tuy-oron ko ang akong
kamot (b. 20)—Gamiton ko
ang akong gahum

Humalapit (b. 22)—Mopuyo

Exodo 3

Ang Nagdilaab nga Sampinit

B
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Kon kita mobuhat unsay matarung dili kita sa kanunay pa-
gagantihan diha-diha dayon o mahimo nga malampuson
diha-diha dayon sa mga paagi nga atong gitinguha. Ang
pagbuhat unsay atong nahibaloan nga matarung kon ang
mga ganti dili diha-diha dayon o kon ang mga butang
ingon og nagkagrabe kay sa magkamaayo maoy usa ka
importante nga pagsulay sa hugot nga pagtuo (tan-awa
sa Ether 12:6).

Diha sa katapusan sa Exodo 4 atong mabasa nga si Moises
mibalik ngadto sa Ehipto ug mipakita og mga timailhan ug
mga kahibulongan ngadto sa iyang mga katawhan. Mituo
sila diha kaniya ug mipakita nga matinguhaon sa pagsunod
kaniya sa iyang tahas isip tigluwas. Samtang ikaw mag-
basa sa Exodo 5 tan-awa giunsa ug ngano nga ang mga 
kinaiya sa mga katawhan nausab. Hunahunaa usab ang
mahitungod sa unsay imong buhaton diha sa sama nga 
sitwasyon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 5

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang kalihokan A, dayon buhata ang bisan hain sa kaliho-
kan B o C.

I-summarize ang Kapitulo

I-summarize ang Exodo 5 nga magsunod sa ehemplo sa ubos.
Humna ang kada tudling sa mga pulong sa imong kaugalingon
nga mga pulong.

Si Moises ug si Aaron mihangyo ni Faraon …

ug busa

Si Faraon mitubag pinaagi sa …

ug busa

Ang mga Israelita miingon ngadto ni Faraon …

ug busa

Si Faraon miingon …

ug busa

Ang mga Israelita miingon ngadto ni Moises ug Aaron …

Pagsulat og Mugna sa Hunahuna 
nga Tala sa Journal

I-rekord unsa ang imong gisulat diha sa katapusan sa Exodo 5
kon imong nasinati unsa ang nasinati ni Moises ug ni Aaron.

Ipasabut ang usa ka Importante
nga Ideya

Pagsulat ngadto sa mga Israelita, nagsulti ngano nga ang
Ginoo usahay motugot og mga sitwasyon nga mas malisud
alang kanato kay sa himoon kini nga mas sayon kon kita nag-
himo sa matarung. Mahimong imong gamiton ang bisan unsa
nga kasulatan, karaan o bag-o, sa imong tubag, o mahimong
imong gamiton ang mga pahayag sa General Authority nga
imong makuha.

Sa katapusan sa Exodo 5 si Moises ug ang mga anak ni Israel
nawad-an og kadasig, kini ingon og ang pagsunod sa Ginoo
nakahatag lamang kanila og mas daghan nga mga pagsulay.
Ang Exodo 6 naglangkob sa mga saad sa Ginoo nga iyang lu-
wason ug paluyohan sila.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 6
Pagabawion (b. 6)—
Pagaluwason gikan sa
pagkaulipon

Bukton nga tinuy-od (b. 6)—
Kini nga hugpong sa mga
pulong usa ka simbolo sa
gahum

Panulundon (b. 8)—Usa ka
malungtaron nga kabtangan o
kabilin

Kataka sa espiritu (b. 9)—
Nawad-an og kadasig

Exodo 6

Ako Mao ang Ginoo

C

B

A

Paghimo og fiesta ngari
kanako (b. 1)—Pagsimba
kanako

Kamatay (b. 3)—Sakit nga
midagsang, kagul-anan

Mga palas-anon (bb. 4–5)—
Gipugos sa pagtrabaho o
paghago

Ipahimutang (b. 8)—Ipabuhat

Igakunhod/pagakunhuran
(bb. 8, 11, 19)—Himoon nga
mas gamay

Magapatalinghug (b. 9)—
Maminaw ngadto

Mga pulong nga bakak
(b. 9)—Mga butang nga dili
tinuod o dili mahitabo

Tuod (b. 12)—Ang mubo,
gamay nga mga uhay nga
nahibilin human og ani sa
trigo, sebada ug uban pa.

Gihimo ang among kaayo
nga pagadumtan (b. 21)—
Gihimo ni Faraon nga masilag
kanamo

Exodo 5

Tig-a og Kasingkasing 
nga Faraon
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangita og mga Mensahe sa
Pagdasig

Pilia unsay imong gihunahuna nga duha ka makadasig nga
mga butang nga gisulti sa Ginoo ngadto sa mga Israelita diha sa
Exodo 6. Ipasabut ngano nga naghunahuna ka nga ang duha ka
mga mensahe makadasig ngadto sa mga anak ni Israel ug maka-
dasig ngadto sa usa ka tawo nga adunay mga pagsulay ug mga
hagit karon.

Sa Exodo 5 ang Ginoo mihatag ni Faraon og oportunidad nga
tugutan lamang ang mga anak ni Israel sa paglakaw, apan si
Faraon midumili. Ang Exodo 7 nagsugod og nagsunod-sunod
nga mga panaglalis ni Moises ug ni Aaron uban ni Faraon.
Si Moises ug Aaron mihangyo ni Faraon sa pagtugot sa mga
Israelita sa pagpalakaw, nagpahayag nga kon dili siya, ang
Dios mopakita sa iyang gahum pinaagi sa kagul-anan o pag-
himo og mga problema alang sa Ehipto. Agi og resulta, ang
mga timaan nga gipadala sa Dios nailhan isip “ang mga 
kagul-anan sa Ehipto.” Ang Exodo 7–10 nagrekord og siyam
ka nagkalain-lain nga mga kagul-anan. Ang ikanapulo paga-
hisgutan sa Exodo 11–13.

Ang kamatuoran nga ang Ginoo mihatag og kagul-anan sa
Ehipto sa makadaghan nga higayon nagpakita unsa siya ka
mabination. Kay sa laglagon diha-diha dayon ang Faraon
ug ang mga Ehiptohanon, mihatag siya kanila og daghan
nga mga kahigayunan sa pag-ila kaniya ug sa iyang ga-
hum. Ang katuyoan sa Dios mao ang paghimo sa iyang
mga anak nga mobalik ngadto kaniya. Human lamang sa
siyam ka mangilngig nga pagpakita sa gahum sa Ginoo
ug sa hingpit nga pagpatig-a sa kasingkasing ni Faraon
nga giandam sa Ginoo ang makalaglag nga ikanapulo nga
kagul-anan.

Aron pagtabang kanimo sa pagtan-aw sa tibuok nga 
istorya niini, ang “Pagsabut sa mga Kasulatan” motabang ka-
nimo uban sa mga pulong ug mga hugpong sa pulong sa kada
kapitulo, ug ang “Pagtuon sa mga Kasulatan” motingub sa
tanang upat ka kapitulo ngadto sa usa ka seksyon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 7

Exodo 7—Sa Unsa nga Paagi nga ang mga
Salamangkiro ni Faraon Makahimo og mga
“Milagro”?

Si Presidente Joseph Fielding Smith, nianang higayona Presidente
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon, “Sa ta-
nan nga mga panahon ug sa hapit tanan nga mga nasud, ang
mga tawo migamit og grabe nga malamatong espiritu ug kati-
ngalahan nga mga gahum, bisan sa pag-ayo sa masakiton ug sa
paghimo og mga milagro. Ang mga manalagna, mga madyikero,
ug mga tigpanagna pinaagi sa mga bitoon nga makita diha sa
mga palasyo sa mga hari sa karaan. Sila adunay piho nga mga
gahum pinaagi diin ilang gitagna ug gisulbad ang mga problema,
mga damgo, ug uban pa …

“… Ang Manluluwas mipadayag nga si Satanas adunay gahum
sa pag-ulipon sa mga lawas sa mga lalaki ug sa mga babaye ug
grabe nga mopasakit kanila [tan-awa sa Mateo 7:22–23; Lucas
13:16]… Kini kinahanglan nga pagahinumduman nga si Satanas
adunay dako nga kaalam ug sa ingon makagamit og awtoridad
ug sa pipila ka bahin momando sa mga elemento, kon ang pipila
ka mas labaw nga gahum dili mangilabut” (Answers to Gospel
Questions, 5 vols. [1957], 1:176, 178).

Exodo 8

Exodo 9

Exodo 10
Utlanan (bb. 4, 14, 19)—Yuta Bitik (b. 7)—Problema, usa

ka butang nga makahimo og
kasamok 

Kamatay (b. 15)—Sakit nga
midagsang, kagul-anan

Nagpahataas (b. 17)–Gituboy,
magmapagarbuhon ug gahi
og ulo

Sukad sa adlaw (b. 18)—
Sinugdanan

Wala magtagad ngadto (b.
21)—Wala maminaw, wala
motahud

Tanan mong mga utlanan
(b. 2)—Ang tibuok nasud

Magpasanay (b. 3)—Daghan
kaayo

Pasungan (b. 3)—Lugar nga
himoanan og pan

Hilabihan nga mga duot
(b. 24)—Dagko, bug-at

Pagatuy-oron ko ang akong
kamot (b. 5)—Ipakita ang
akong gahum

Salamangkiro (b. 11)—Mga
tawo kinsa mosulay sa
pagbuhat og madyik uban
sa tabang sa dautan nga mga
espiritu

Mga malamaton (bb. 11,
22)—Ang pagbansay og sala-
mangka

Mga tagayan (b. 19)—Mga
sudlanan

Exodo 7–10

Ang mga Kagul-anan

A
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Ngano nga ang Dios Mipadala og
mga Kagul-anan?

Basaha ang Exodo 7:1–7; 9:16 ug isaysay unsa ang gisulti sa
Ginoo mahitungod kon ngano nga siya mopakita og mga ti-
maan ug mga milagro.

Pangitaa ang mga Kagul-anan

Paghimo og tsart sama sa mosunod ug sulati kini og impor-
masyon nga imong makit-an mahitungod sa matag siyam ka
mga kagul-anan.

Ang Exodo 11 usa ka sumpay sa pag-inatubangay tali ni
Moises ug ni Faraon nga nahitabo diha sa katapusan sa
Exodo 10. Samtang diha pa sa atubangan ni Faraon, nada-
wat ni Moises ang usa ka pagpadayag mahitungod sa ika-
napulo ug katapusan nga kagul-anan. Gipahayag niya
ngadto ni Faraon nga ang katapusan nga kagul-anan mao
ang kamatayon sa unang natawo sa tibuok yuta. Gitubag
ni Faraon si Moises ingon sa iyang gihimo sa nangagi—
gipatig-a niya ang iyang kasingkasing ug wala panumbali-
nga ang pasidaan ni Moises. Niana si Moises mibiya, dili
na motan-aw “pag-usab sa nawong” ni Faraon” (Exodo
10:29; tan-awa usab sa b. 28).

Ang ikanapulo ug katapusan
nga kagul-anan nga gihulag-
way diha sa Exodo 11–12 usa
ka dako kaayo nga trahedya
alang sa mga Ehiptohanon. Ang
katapusan nga kagul-anan usa
usab sa labing makahuluganon
nga hitabo sa kasaysayan sa
Israelita sa diha nga ang Dios
mipakita sa iyang gahum diha
sa iyang pagluwas sa iyang
mga katawhan. Ngadto sa ta-
nan kinsa nagtuo ni Jesukristo,

kini nga hitabo—nailhan isip ang Pagpalabay—mao ang usa
sa labing gamhanan nga mga simbolo ni Kristo nga makit-
an diha sa Daang Tugon ug makalig-on sa atong pagpama-
tuod sa iyang Pag-ula. Samtang ikaw nagbasa, pangitaa
kon sa unsang paagi nga ang milagrosong pagluwas sa
Dios sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehiptohanon
matandi ngadto sa Pag-ula ni Kristo ug paghunahuna kon
unsaon ni Jesukristo sa pagluwas kanato gikan sa espiritu-
hanon nga pagkaulipon sa sala.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 12

Exodo 11:2—Ngano nga Gisugo sa Ginoo ang mga
Israelita sa Paghulam og mga Butang sa Diha nga
Sila Mobiya?
Ang pulong nga hulam wala gamita dinhi sa paagi nga kita sa ka-
sagaran mogamit niini. Ang Hebreohanon nga pulong alang sa
hulam nagpasabut sa pagpangayo o paghangyo. Sa lain nga pag-
kasulti, ang mga Israelita nangayo og bayad alang sa serbisyo nga
ilang gihatag ngadto sa mga Ehiptohanon sulod sa mga katuigan.
Tungod sa bag-ohay nga mga kagul-anan, ang mga Ehiptohanon
may igong kahumok sa ilang mga kasingkasing sa paghatag ku-
tob sa gipangayo (tan-awa sa Exodo 12:35–36). Samtang imo pang

Ikasaway (b. 5)—Depekto o
sayop

Pagatipigan (b. 6)—
Amumahan kini

Tinapay nga walay levadura
(bb. 8, 15, 17–18, 20)—Pan nga
walay gibutang nga patubo

Linuto … uban sa tubig
(b. 9)—Gipabukalan

Pinaagi sa usa ka tulumanon
(bb. 14, 17)—Isip usa ka
sagrado nga seremonyas o
permanente nga balaod

Levadura (bb. 15, 19)—
Pampatubo sa pan

Gawas (b. 16)—Walay labut

Hisopo (b. 22)—Usa ka hilba

Balabag (bb. 22–23)—Gibabag
nga kahoy ibabaw sa marko
sa pultahan

Pabantayan (b. 24)—Ipabuhat,
ipatunhay o panalipdan

Nagpilit (b. 33)—Matinguhaon
kanila nga mobiya

Mga panon (b. 41)—Mga
katawhan

Pagamahalon (b. 42)—
Pagahinumduman

Dumuloong (b. 43)—Dili
Israelita

Exodo 11–12

Ang Pagpalabay

Kagul-
anan

Unsa ang Gibuhat 
ni Moises ug ni 

Aaron sa Wala Pa 
ang mga Kagul-anan

Ang Epekto sa 
Kagul-anan 

ngadto sa mga 
Ehiptohanon

Giunsa ni Faraon 
ug sa Iyang mga 

Sulugoon Pagtubag 
ang Kagul-anan

Exodo 
7:14–25

Exodo 
8:1–15

Exodo 
8:16–19

Exodo 
8:20–32

Exodo 
9:1–7

Exodo 
9:8–12

Exodo 
9:13–35

Exodo 
10:1–20

Exodo 
10:21–29

Pakisayran

Ang Epekto sa 
Kagul-anan 

ngadto sa mga 
Israelita

B

A
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basahon sa unahan ang Exodo, imong mahibaloan unsay ipabu-
hat sa Ginoo kanila niini nga mga katigayunan.

Exodo 12:1–20—Ang Paghalad og Hayop May
Pagkasama ni Kristo
Si Presidente Joseph Fielding Smith miingon: “Sa diha nga ang
mga Israelita mibiya sa Ehipto, ang Ginoo mihatag kanila sa
pagpalabay. Sila padad-on og nati nga karnero nga walay lama,
dili nila balion ang bisan hain sa bukog niini. Ila kining patyon,
kini lutuon ug kini kan-on uban sa pait nga mga hilba ug tina-
pay nga walay levadura. Kini nga tulumanon ilang pagahinum-
duman matag tuig human niana hangtud si Kristo kinahanglan
nga moanhi na gayud. Kini usab usa ka pagkasama sa sakri-
pisyo ni Jesukristo. Kon imo kining hunahunaon, panahon
kadto sa pagpalabay nga ang atong Ginoo gidakop ug gilansang
sa krus agi og katumanan sa mga saad nga nahimo nga siya mo-
anhi aron mahimo nga atong Manunubos.

“Tanan niini nga mga butang nagtumong sa iyang pag-anhi ug
sa iyang pangalagad. Sa pagkatinuod ang sakripisyo nagsugod
kaniadto sa mga panahon ni Adan. Ang mga sakripisyo sa ha-
yop kinahanglan nga walay lama, kay kini anaa sa pagkasama
sa sakripisyo ni Jesukristo, ug mipahinumdom sa iyang pag-
anhi. Dili kita makakat-on og daghan diha sa Genesis kon alang
sa unsa ang sakripisyo, tungod kay ang yano nga mga butang
kalabut sa sakripisyo gikuha” (Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:22).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagkat-on mahitungod ni Kristo
gikan sa Pagpalabay

Ang Pagpalabay usa ka timaan, o simbolo sa Pag-ula ni
Jesukristo. Paghimo og tsart sama sa usa nga gipakita dinhi.
Gamit ang Exodo 12:1–20. 43–49, ilista ang mga bahin sa
Pagpalabay ug dayon isulat unsa sa imong hunahuna ang
girepresentar niadto nga mga bahin samtang magamit usab
alang kang Kristo, sa iyang Pag-ula, ug sa atong pagkaluwas
pinaagi sa paghinulsol gikan sa pagkaulipon sa sala ug sa pag-
kakalibutanon. Ang mosunod nga mga pakisayran nga kasula-
tan tingali motabang kanimo samtang imong pangitaon ang
mga kahulugan sa mga simbolo: Jeremias 51:6; Juan 19:30–36;
1 Pedro 1:18–20; Mosiah 27:24–26; Alma 5:21, 27, 57; 34:8–10;
Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16–19, 31.

Sulayi sa pagpangita sa pinakaminus ang mosunod nga
mga bahin: bag-o nga kalendaryo, nati nga karnero (walay
lama), dugo diha sa mga haligi sa pultahan, tinapay nga wa-
lay levadura, gikaon uban sa pait nga mga hilba. Adunay ga-
may nga seksyon sa atubangan niini nga giya sa pagtuon nga
giulohan og “Pangita og mga Timaan ug Gisimbolo nga mga
Kahulugan” (sa p. 7) nga motabang kanimo sa paghubad
o pagpangita sa espirituhanong kahulugan sa mga simbolo
sa kasulatan. Kining duha ka mga bahin gihatag alang ka-
ninyo isip mga ehemplo.

Unsa ang mahitungod Karon

Human sa iyang Pagkabanhaw, si Jesukristo
mihatag og mga panudlo kalabut sa mga
sakripisyo ug mga halad ubos sa balaod
ni Moises.

1. Basaha ang
Mateo 26:17–30
ug isulti hain
nga ordinansa
ang gisugo sa
Ginoo kanato
sa pag-apil ka-
ron nga nagta-
bang kanato sa
paghinumdom
sa sama nga
espirituhanon
nga mga butang
nga gihimo sa
Pagpalabay sa
karaan nga mga
panahon.

2. Basaha ang Mga Taga-Corinto 5:7–8 ug isulti ngano nga kita
dili na mosaulog sa Pagpalabay.

Pananglitan ikaw gihukman nga patyon didto sa lain nga
yuta. Sa dili pa ikaw patyon, may usa ka tawo nga mihimo
og mga pakigsabut, sa dako kaayo nga kantidad, sa pagpalit
sa imong kagawasan. Unsay imong bation mahitungod niana
nga tawo? Unsa kaha ang mahimo nimo nga relasyon niana
nga tawo sa tibuok nimo nga kinabuhi? Kini nga talan-awon

Exodo 13

Ang Unang Natawo

B

Espirituhanon 
nga Kahulugan 
o PaghubadBersikulo Mga Bahin sa Pagpalabay

2 Pinaagi sa atong 
paghinulsol ug sa 
Pag-ula ni Jesukristo, 
kita makahimo 
og “bag-o nga 
sinugdanan.”

3 Ang dugo sa 
Cordero sa Dios, 
o ni Jesukristo 
naglimpyo kanato 
kon kita maghinulsol

Ang kalendaryo nausab; ang 
Pagpalabay nagtimaan sa 

unang buwan sa tuig

Usa ka Nating Karnero

A
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sama sa sitwasyon sa unang natawo nga mga lalaki sa Israel.
Sila mamatay isip kabahin sa ikanapulo nga kagul-anan ga-
was kon sila anaay dugo sa nating karnero diha sa ilang mga
haligi sa ilang pultahan. Ang dugo sa tinud-anay mitubos o
miluwas, kanila gikan sa kamatayon. Ang Exodo 13 nagre-
kord unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto niini nga mga unang
natawo kinsa sukad niana nga panahon, kon sabton, mipuyo
sa “hinulaman nga oras” tungod kay sila wala makaluwas sa
ilang mga kaugalingon. Pinaagi lamang sa dugo nga sila na-
luwas sa kamatayon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 13

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Unang Natawo

1. Hunahunaa nga ikaw usa ka amahan sa Israel sa kapanahu-
nan ni Moises. Isulat unsa ang imong isulti ngadto sa imong
unang natawo nga anak nga lalaki mahitungod kon si kinsa
siya ug ngano nga espesyal nga mga butang gihimo alang
kaniya ug gipaabut gikan kaniya. Hatagi og espesyal nga
pagtagad ang Exodo 13:1–3, 8–16 samtang imong gihuna-
huna unsa ang imong isulti.

2. Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 6:20; 1 Pedro 1:18–19;
2 Nephi 2:8; 9:7–9; Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10–12 ug
pagsulat mahitungod kon sa unsa nga paagi ikaw sama sa
unang natawo diha sa Israel. Pagsulat usab unsa ang imong
mabuhat sa paghinumdom kanunay unsa ang nabuhat sa
Ginoo ug sa pagpakita kaniya sa imong pasalamat alang sa
kaluwasan nga gihatag pinaagi sa Pag-ula.

Usa sa mga panalangin nga adunay mga pagsulay sa kinabuhi
mao nga ang pagsulay kasagaran moaghat kanato sa pagduol
ngadto sa Ginoo alang sa panabang (tan-awa sa Ether 12:27).

Kon kita makadawat sa gahum ug sa panabang sa Ginoo ang
atong hugot nga pagtuo ug paglaum nga mosalig kaniya sa
umaabut nga mga pagsulay magtubo. Kita kinahanglan gayud
nga mahinumdom nga sa kasagaran nga mga higayon, ang ba-
laanon nga panabang moabut lamang human sa atong pagpa-
kita sa hugot nga pagtuo pinaagi una sa paghimo sa tanan
kutob sa atong mahimo (tan-awa sa Ether 12:6). Kon moabut
man gayud ang panabang, kini sa kinatibuk-an moabut sa pa-
agi nga makatabang kanato sa pag-ila sa kamot sa Ginoo.

Sa Exodo 13:17–18 ang Ginoo
misulti ni Moises asa nga direk-
syon giyahan ang mga anak ni
Israel sa ilang paglakaw ngadto
sa yuta nga saad. Miingon siya
nga dili niya giyahan ang mga
Israelita diha sa labing laktod ug
labing duol nga agianan tungod
kay sila wala pay igo nga hugot
nga pagtuo sa pagharong sa mga
Filistehanon, kinsa maningka-
mot sa pagpugong kanila gikan

sa pagsulod sa yuta. Makakita kita og kahupayan sa paghibalo
nga ang Ginoo dili mohatag kanato og hagit nga mas dako pa
kay sa atong madala (tan-awa sa 1 Nephi 3:7). Siya, bisan pa
niana, motugot kanato sa pagsinati og mga hagit nga siya na-
sayud nga atong mabuntog aron sa paglig-on sa atong pagtuo
ug paglaum. Nagsaysay ang Exodo 14 mahitungod sa usa ka
sama nga hagit. Human masulayi ang ilang hugot nga pag-
tuo, ang mga Israelita nakasinati og usa ka milagro nga sa ma-
kausa pa mipakita sa gahum sa Ginoo samtang siya mitabang
kanila sa pagbuntog unsay ingon og imposible nga kahimtang.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 14

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang kalihokan A o B samtang ikaw magtuon sa Exodo 14.

Paghatag og Pipila ka Tambag

Paggamit og piho nga mga ideya ug mga hugpong sa pulong gi-
kan sa kapitulo 14 aron sa paghimo og sulat sa tambag ngadto sa
usa ka tawo kinsa bag-ohay nga nakabig sa Simbahan o nahimo
nga aktibo kinsa adunay panahon sa kalisud uban sa kanhiay
nga mga higala ug mga pamaagi ug ingon og may kalagmitan
nga mobalik ngadto kanila.

A

Nalit-ag (b. 3)—Nalibug,
nasaag

Pagahimayaon ako ni Faraon
(bb. 4, 17–18)—Ang Ginoo nag-
ingon nga ang mga katawhan
mas malagmit mopasidungog
kaniya isip Dios tungod sa

butang nga iyang buhaton
ngadto ni Faraon ug sa kasun-
dalohan nga Ehiptohanon

Pagbantay sa kabuntagon (b.
24)—Gikan sa alas 2:00 sa
buntag hangtud sa pagsidlak
sa adlaw

Exodo 14

Pagtabok sa Pulang Dagat

A

Magbalaan (b. 2)—Igahin
ngadto sa Ginoo ug
pagasantoson

Sa iyang panahon (b. 10)—Sa
panahon nga gisulti sa Ginoo

Magbuka sa taguangkan
(bb. 12–13)—Unang natawo

Maglukat (bb. 13, 15)—
Mobayad.  Sa lain nga
pagkasulti, usa ka nating

karnero isakripisyo puli sa usa
ka butang aron sa pag-ila nga
ang naluwas iya sa Ginoo.

Magbasol (b. 17)—Mausab
ang ilang hunahuna

Nakigpanumpa (b. 19)—
Mihimo og pakigsaad o saad
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Paghimo og Pares

Ipares ang mga aytem sa
unang kolum ngadto sa ay-
tem sa ikaduhang kolum ug
ipasabut unsay kalambigi-
tan sa duha. Kon nagkina-
hanglan ka ug tabang,
basaha ang 1 Mga Taga-
Corinto 10: 1–4. Mahimo
nga imong isulat ang 1 Mga
Taga-Corinto 10: 1–4 diha sa
kilid sunod sa sinugdanan
sa Exodo 14.

Unsaon nimo sa pagpahayag og kalipay ug pagpasalamat?
Unsa ang imong buhaton sa pagpakita sa Ginoo kon unsa ang
imong gibati? Ang Exodo 15 nagsaysay kon sa unsa nga pa-
agi ang mga Israelita misulat ug mikanta og awit ngadto sa
Ginoo human sa ilang milagroso nga paggawas sa Pulang
Dagat. Wala madugay human sa ilang pagkaluwas, ang mga
anak ni Israel nakasinati og lain nga hagit. Basaha ang Exodo
15:22–27 sa pagsuta kon giunsa nila pag-atubang kining su-
nod nga hagit.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 15:22–27

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Imong Paborito nga Himno?

Kon ang mga Israelita malipayon ug mapasalamaton sila ma-
nganta ngadto sa Ginoo. Hain nga himno naghimo nimong
mobati nga mas duol ka sa Dios? Ipasabut og ngano. Gamit
og mga pulong sa himno diha sa imong pagpasabut.

Unsa ang Imong Buhaton mahitu-
ngod Niini?

1. Basaha ang Exodo 15:22–27 ug itandi unsa ang gibuhat sa
mga katawhan ug unsa ang gibuhat ni Moises sa dihang na-
kaamgo sila nga walay tubig.

2. Unsa ang imong nakat-unan gikan sa lahi nga mga paagi ni
Moises ug sa mga katawhan sa pag-atubang ngadto niini
nga hagit?

Opsyonal nga Kalihokan

Basaha ang Exodo 15:22–27; Alma 36:17–21 ug ipasabut unsay
espirituhanon nga kahulugan sa pisikal nga kasinatian didto 
sa Mara.

Ang Exodo 15 nagrekord nga ang mga anak ni Israel “nagba-
gulbol” o nagreklamo, mahitungod ni Moises ug sa Ginoo kon
sila adunay problema. Kini malisud alang kanato sa pagsabut
giunsa nila pagreklamo diha dayon human sa dakong milagro
sa Pulang Dagat. Kita kinahanglan gayud nga mahinumdom,
hinoon, nga bisan tuod ang pagkaulipon nagpugong sa kaga-
wasan sa mga Israelita, ang pagkaulipon mihatag usab sa mga
Israelita sa mga panginahanglanon sa kinabuhi sa paagi nga
sama ngadto nianang tawo nga binilanggo. Tungod kay ang
mga anak ni Israel adunay pinugngan nga kagawasan sa pag-
himo og mga pagpili, sila dili mga hingkod sa espirituhanon
nga paagi. Tungod kay ang Ginoo interesado sa atong pag-
tubo, siya gusto—gani nagkinahanglan—nga kita mohimo og
mga pagpili. Samtang kita nagkinahanglan sa iyang pana-
bang, siya naghatag og panabang alang kanato sa paagi nga
nagkinahanglan kanato sa pagbuhat og malisud nga mga bu-
tang nga mopalambo ug molig-on kanato. Ang pagbagulbol
mahitungod sa Ginoo mao ang pagpakita nga kita kulang og
hugot nga pagtuo nga siya nasayud unsa ang labing maayo
alang kanato.

Ang Exodo 16–17 naglangkob og daghan nga pagbagulbol sa
mga anak ni Israel. Samtang ikaw magbasa niini nga kapitulo,
pangitaa kon unsay gitudlo sa Ginoo sa mga anak ni Israel
aron sa paglig-on kanila ug paghatag kanila og mas dako nga
katarungan sa pagsalig kaniya.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 16
Kulon sa mga unod (b. 3)—
Kulon sa mga karne

Unod (bb. 8, 12)—Karne

Campo (b. 13)—Dako nga
pundok

Omer (bb. 16, 18, 22, 32, 36)—
Mga duha ka litro

Magasalin niana (b. 19)—
Magtago o magtigum bisan
hain niini

Exodo 16

Pagbagulbol, Bahin 2

C

B

A

Mibagulbol (b. 24)—
Mireklamo

Tulumanon (b. 25)—Balaod

Exodo 15

Pagbagulbol, Bahin 1

Pagbiya sa Ehipto

Pagbiyahe ngadto 
sa kamingawan

Pagtabok agi sa 
Pulang Dagat

Haligi sa panganod 
ug kalayo sa 
pagbantay, paggiya, 
ug pagpanalipod sa 
mga Israelita

Bunyag

Pagbiya sa mga 
paagi sa kalibutan

Pagdawat sa gasa sa 
Espiritu Santo

Pagpuyo sa kalibutan 
diin ang mga butang 
nga nagpauswag sa 
pagka-espirituhanon 
mga lisud nga 
makit-an

Sa Panahon 
ni Moises Karon

B
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Katuyoan sa Mana?

1. Sumala sa Exodo 16:4, unsa ang usa sa mga katuyoan
sa mana?

2. Pinasikad sa unsay imong nabasa sa kapitulo 16, unsaon
nimo paghunahuna nga makatuman ang mana sa katuyoan
nga gihatag sa bersikulo 4?

Ang Mana usa ka Timaan ni Kristo

Basaha ang Juan 6:31–35, 48–51 ug pagsulat mahitungod kon sa
unsa nga paagi nga ang mana susama ni Jesukristo ug kon sa
unsa nga paagi kita nahisama sa mga anak ni Israel. Tingali
ma-interesado ka nga makahibalo nga sa Hebreohanon ang
Bethlehem (ang siyudad diin si Jesus natawo) nagpasabut og
“balay sa pan.”

Batok Kang Kinsa Ikaw sa Tinuoray
Nagreklamo?

Kon ikaw nagbagulbol batok sa imong mga lider, kang
kinsa ikaw sa tinuoray nagbagulbol? (tan-awa sa Exodo 16:8;
D&P 84:36).

Samtang imong basahon ang Exodo 17, hunahunaa kini:
Ang pagkauhaw ug gusto moinom og tubig dili mga sala.
Busa ngano nga ang Ginoo wala mahimuot sa mga anak
ni Israel?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 17

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang kalihokan A o B samtang ikaw nagtuon sa Exodo 17.

Unsa ang Imong Isulti?

Kon kaw hatagan og lima ka minuto sa pagsulti ngadto sa mga
Israelita human sa mga hitabo nga girekord diha sa Exodo 17,
unsa ang imong isulti ngadto kanila, ug ngano?

Sa Unsa nga Paagi Kini Nahitabo
Karon?

Itandi ang unsay gusto nga buhaton sa mga katawhan ngadto
sa propeta nga si Moises diha sa Exodo 17:4 ngadto sa unsay
gibuhat ni Aaron ug ni Hur alang ni Moises diha sa mga bersi-
kulo 10–13.

Unsa ang imong reaksyon kon ang mga tawo mosaway ka-
nimo? Unsa kaha kon sila husto? Dawaton mo ba ang ilang
mga opinyon og mag-usab o makiglalis aron lamang sa pag-
panalipod sa imong garbo? Si Moises usa ka gamhanan nga
propeta nga gipahimutang diha ibabaw sa tanan nga mga
katawhan. Tan-awa, bisan pa niana, unsa ang nahitabo diha
sa Exodo 18 sa dihang usa ka tawo misaway sa gibuhat ni
Moises ug misugyot kon unsaon niya sa pag-usab. Niini
nga sitwasyon, ang tawo kinsa misaway ni Moises walay
personal nga makuha, interesado lamang siya sa pagtabang
sa usa ka tawo nga iyang gihigugma.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 18

Pagtuon sa mga Kasulatan

Naningkamot si Moises sa pagbuhat sa tanan.

Ang Lider
Moises

Tigpama-ba
Aaron

Hukmanan
Moises

Eklesiastikal
Moises

Kahupayan
Moises

Mga kasulatan
Moises

Edukasyon
Moises

Pagplano
Moises

Mga halad
Moises

Panaw
Moises

Politikal
Moises

Kasundaluhan
Josue

Kakulian (b. 8)—Kasamok

Mga tulumanon (b. 16)—
Mga sugo

Mga hulusayon (b. 19)—Mga
problema

Nagdumot sa ganansya
(b. 21)—Nagtinguha alang
sa mga butang sa uban

Exodo 18

Pagtabang ni Moises 
nga Dili Maluya

B

A

Exodo 17

Pagbagulbol, Bahin 3

C

B

A
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Ang Ginoo mitudlo ni Moises sa organisasyon sa pagpangulo sa
mga anak ni Israel.

Pagtabang ni Moises nga dili “Maluya”

Paghimo og tsart sama sa usa
nga gipakita ug sulati og im-
pormasyon gikan sa unsay
imong nabasa diha sa Exodo
18:13–26.

Unsa ang Atong Makat-unan gikan sa
Ehemplo ni Moises?

Unsa ang atong makat-unan mahitungod ni Moises gikan sa
iyang pamaagi sa pagtubag ngadto sa pagsaway ni Jetro?

Si Moises didto sa Bukid sa
Sinai sa diha nga ang Ginoo mi-
tawag kaniya sa pagluwas sa
mga Israelita gikan sa pagkauli-
pon sa mga Ehiptohanon (tan-
awa sa Exodo 3). Ang Ginoo
misaad ni Moises nga human
niya giyahi ang mga anak ni
Israel paggawas sa Ehipto, sila
“moalagad sa Dios diha niini
nga bukid,” nagpasabut sa
Bukid sa Sinai” (Exodo 3:12).
Human sa milagro didto sa

Pulang Dagat, si Moises misulat og awit diin siya misulti nga
ang Ginoo migiya sa mga Israelita pagawas sa Ehipto aron sila

maanaa sa iyang “Dangpanan,” nga anaa “sa bukid sa panu-
lundon” (Exodo 15:17).

Gikan sa panahon nga si Moises gitawag isip usa ka propeta,
kini kabahin sa plano sa Dios sa paggiya sa mga anak ni Israel
ngadto sa Bukid sa Sinai—usa ka dapit nga gihimo nga balaan
sa Ginoo. Sumala sa Doktrina ug mga Pakigsaad, gipaningka-
mutan ni Moises ang pagdala sa iyang mga katawhan ngadto
sa presensya sa Ginoo pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood
(tan-awa sa D&P 84:19–24). Karon tingali kita moingon nga
gusto niyang dad-on sila ngadto sa templo aron sa pagdawat
og gahum gikan sa kahitas-an. Alang ni Moises ug sa mga
anak ni Israel, ang Bukid sa Sinai usa ka templo—usa ka dapit
diin ang Ginoo makahimo sa pagpahibalo sa iyang kaugali-
ngon ngadto sa iyang mga katawhan. Hinumdumi kini sam-
tang ikaw magbasa sa Exodo 19.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 19

Exodo 19—Ang Exodo Isip usa ka Simbolo sa Atong
Panaw Balik ngadto sa Presensya sa Dios
Ang mosunod nga diagram nagpakita og usa ka latid sa panaw
sa mga anak ni Israel isip usa ka grupo ug sa unsa nga paagi ang
ilang panaw usa ka timaan sa usa nga atong himoon samtang kita
naningkamot sa pagbalik ngadto sa presensya sa Dios.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Si Moises Mitungas Ug Milugsong sa
Bukid sa Sinai

Ang Exodo 19 naglangkob sa asoy sa tulo ka mga higayon nga
si Moises mitungas ug milugsong sa Bukid sa Sinai aron sa
pagpakigsulti uban sa Ginoo, ug unya midulhog sa bukid aron
sa paghatag sa mga pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan.

A

Ang 
kalibutan Bunyag

Ang 
Espiritu 
Santo

Panaw pinaagi 
sa kalibutan 

padulong sa Dios
Ang 

templo

Celestial 
nga 

gingharian

Ang yuta 
sa Ehipto

Ang panganod 
ug ang haligi 

sa kalayo

Ang 
kakahoyan

Ang yuta 
sa saad

Mga utlanan nga gibutang sa pagpalayo 
sa mga katawhan gikan sa presensya sa 
Dios hangtud sila mga takus na

Ang 
Pulang 
Dagat

Bukid 
sa Sinai

Pagabalaanon, gibalaan (bb.
10, 14, 22–23)—Pagasantuson,
putlion, ug limpyuhon

Mga utlanan (bb. 12, 23)—
Mga kinutuban

Mikunsad (b. 18)—Mikanaog

Nagatubo (b. 18)—Misaka sa
ibabaw

Modasmag (bb. 22, 24)—
Mopakita kanila

Exodo 19

Sa Bukid sa Sinai

B

Ang sitwasyon

Ngano nga 
adunay 
problema

Ang gisugyot 
nga solusyon

Ang mga 
kaayohan sa 
pagtuman sa 
solusyon

Unsa ang 
gibuhat ni 
Moises

A

Pangulo 
sa 1,000

Pangulo 
sa 1,000

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 10

Pangulo 
sa 50

Pangulo 
sa 50

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 100

Pangulo 
sa 1,000

Ang Pangulo
Moises
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Niana nga samang higayon, si Moises naninguha sa pag-andam
sa mga katawhan nga mahimong igo ka takus sa pagtungas
usab sa bukid ug makigsulti sa Ginoo. Ang mosunod nga dia-
gram mahimong motabang kanimo sa pag han-ay sa kapitulo
pinaagi sa paglatid sa biyahe ni Moises sa pagtungas ug paglug-
song sa Sinai.

I-summarize unsa ang nahitabo diha sa matag higayon nga gisu-
lat sa ibabaw. Basaha diha sa Exodo 20–23; 24:1–8 unsa ang nahi-
tabo sa sunod nga higayon si Moises mitungas sa Bukid sa Sinai.

Pangandam alang sa Templo

Si Elder J. Ballard Washburn, sa Seventy, miingon, “Dili kita ma-
kaadto sa Iyang balaan nga balay sa dili takus nga paagi nga dili
dad-on diha sa atong mga kaugalingon ang mga paghukom sa
Dios. “Kay ang Dios dili mabugal-bugalan” (sa Conference
Report, Abr. 1995, 12–13; o Ensign, Mayo 1995, 11–12).

1. Ilista ang mga kamatuoran nga gisulti ni Moises o sa Ginoo
diha sa Exodo 19 nga naghatag og gibug-aton sa unsay gi-
tudlo ni Elder Washburn.

2. Ngano nga importante ang pagkatakus sa dili pa mosulod sa
templo? (tan-awa sa D&P 97:15–17 alang sa importante nga
tabang).

Diha sa usa sa mga biyahe nga gihimo ni Moises sa Bukid sa
Sinai (tan-awa sa Exodo 19), ang Dios mitudlo kaniya sa mga
sugo nga atong mabasa diha sa Exodo 20. Kini nga mga 
pagtulun-an nahibaloan sa tanan isip Ang Napulo ka mga
Sugo. Ang Ginoo miingon sa kadugayan nga ang Napulo ka
mga Sugo mao ang “mga pulong sa pakigsaad,” o ang mga gi-
kinahanglan aron pagdawat sa pakigsaad (tan-awa sa Exodo
34:28). Sa ingon, ang Napulo ka mga Sugo gihatag ngadto sa
mga Israelita alang sa ilang pagsunod sa dili pa sila tugutan sa
pagtungas sa Bukid sa Sinai. Ang Napulo ka mga Sugo niana
nga panahon sama kaayo sa mga sumbanan nga gikinahanglan
karon aron sa pagkuha og rekomend sa templo.

Sa kadugayan, ang Napulo ka mga Sugo gisulat diha sa papan,
gibutang diha sa arka sa pakigsaad (diin imong mabasa sa dili
madugay), ug gitawag og “ang pagpamatuod.” Ang pagbaton
og pagpamatuod sa mga baruganan sa Napulo ka mga Sugo
nag-una sa tanan aron sa pagsabut sa mga baruganan sa ebang-
helyo nga sa kaulahian gitudlo sa Manluluwas ug ni Joseph
Smith (tan-awa sa Deuteronomio 10:1–5).

Si Elder Bernard P. Brockbank, luyo-luyo ngadto sa Kurom sa
Napulog Duha ka mga Apostoles miingon, “Ang hinatag sa
Dios nga Napulo ka mga Sugo mao gihapon ang nag-una nga
bahin sa paagi sa kinabuhi sa Dios ug nag-una nga bahin sa
ebanghelyo sa gingharian. Ang paagi sa atong pagpuyo ug ang
pagtahud sa Ginoo ug sa iyang mga sugo diha sa panimalay
adunay relasyon ngadto sa ang-ang sa Himaya nga atong ma-
angkon human dinhi. Kon ang tanan nga mga katawhan mosu-
nod sa Napulo ka mga Sugo, kita makabaton og pagtahud sa
kaugalingon, kalinaw, gugma, ug kalipay dinhi sa kalibutan”
(sa Conference Report, Okt. 1971, 41; o Ensign, Dis. 1971, 63).

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 20

Pagtuon sa mga Kasulatan

Scripture Mastery—Exodo 20:3–17

Ang ikaupat ug ikalima nga sugo (tan-awa sa Exodo 20:8–12)
nagsaysay kanato unsay atong kinahanglan nga buhaton. Ang
uban nga mga sugo nagsaysay kanato unsa ang dili buhaton.
Isulat og usab kining “dili ka” nga mga sugo isip “dili mo” nga
mga pahayag aron imong makita ang mga paagi sa pagsunod
sa matag sugo.

Unsay Imong Hunahuna?

Sa imong hunahuna hain sa Napulo ka mga Sugo ang gikina-
hanglan sa kalibutan nga hatagan og labaw nga pagtagad ka-
ron? Ngano?

Giunsa Nila Pagtubag

1. Unsa ang gibuhat sa mga anak ni Israel human makadungog
ug makakita sa mga butang diha sa Exodo 19–20 (tan-awa
usab sa Exodo 20:18–21).

2. Ngano sa imong hunahuna nga ang pipila sa mga katawhan
nagpili nga sa bisan unsa nga paagi dili magpaduol sa Dios o
magpalayo gikan kaniya?

C

B

Linilok (b. 4)—Gikulit,
gisilsil, gibuhat

Larawan (b. 4)—Butang nga
simbahon

Pagkadautan (b. 5)—sala

Pasipala (b. 7)—Sa walay
pulos nga katuyoan

Sinapsapan (b. 25)—Giputol
ug gipahaum

Exodo 20

Ang Napulo ka mga Sugo

B

Unang biyahe Ikaduhang biyahe Ikatulong biyahe

Mga bersikulo 
3–6

Mga 
bersikulo 

7–8

Mga 
bersikulo 

9–13

Mga 
bersikulo 

14–20

Mga 
bersikulo 

20–24

Bersikulo 
25

Tungas 
sa Sinai

Milugsong 
ngadto sa 

mga katawhan

Tungas 
sa Sinai

Milugsong 
ngadto sa 

mga katawhan

Tungas 
sa Sinai

Milugsong 
ngadto sa 

mga katawhan
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Ang Exodo 21–23 naglangkob og piho, sa matag sitwasyon
nga paggamit sa mga balaod sa Dios. Sama pananglit, ang
“dili ka magpatay” usa sa Napulo ka mga Sugo; apan unsa
kon nakapasakit ka og maayo sa usa ka tawo? O unsa kon
nakapatay ka og hayop batok sa tawo? AngExodo 21–23 nag-
hisgot og daghan niini nga mga matang sa pangutana ug nag-
hulagway usab sa silot nga mahimong modangat gikan sa
paglapas niini nga sugo. Ang mga pagsilot nga gihatag mao
ang labing dagko nga silot alang sa usa ka paglapas ug dili ki-
nahanglan nga diha-diha moabut dayon. Kini nga baruganan
sa Daang Tugon giilisan pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo
(tan-awa sa Mateo 5:38–48).

Si Moises mipasabut sa mga ba-
laod sa Dios ngadto sa mga anak
ni Israel diha sa Exodo 20–23.
Aron sila mouswag pa og du-
gang, sila gikinahanglan nga
mopasalig og una sa ilang mga
kaugalingon sa pagsunod niadto
nga mga balaod. Ang Exodo 24
nagsaysay sa pasalig nga gihimo
sa mga Israelita nga miandam

kanila sa pagdawat og mas taas nga mga balaod nga may kala-
butan sa templo. Sa ingon, ang Ginoo mitawag og usab ni
Moises tungas ngadto sa Sinai alang sa ikaupat nga higayon
aron sa pagdawat og dugang pa nga impormasyon mahitu-
ngod sa mga ordinansa nga motugot sa mga katawhan sa 
pagsulod sa iyang presensya.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 24

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa Ka Importante ang mga
Pakigsaad?

1. Human ihatag ni Moises ngadto sa mga tawo ang mga ba-
laod sa Dios, unsa ang ilang gibuhat sa mga pakigsaad?
(tan-awa sa Exodo 24:3–8).

2. Sumala sa Exodo 24:9–11 unsa ang nahitabo sa kapitoan
ka mga elder sa Israel tungod kay sila mihimo niini nga
pakigsaad?

3. Unsa ang gisaad sa Ginoo nga mahitabo samtang ikaw nag-
himo ug naghupot sa mga pakigsaad uban kaniya? (tan-awa
sa Mosiah 18:8–10; D&P 20:77, 79). Sa unsa nga paagi kini
nga mga saad may kalabutan ngadto sa unsay nahitabo ni
Moises ug sa kapitoan ka mga elder?

Ang Exodo 25–27, 30 naglangkob sa mga panudlo sa
Ginoo ngadto ni Moises mahitungod sa pagtukod sa taber-
nakulo. Ang tabernakulo usa ka sagrado nga dapit ngadto
sa mga anak ni Israel sama nga ang templo usa ka sagrado
nga dapit ngari kanato karon. Kini nga tabernakulo gide-
sinyo nga mahimong madala-dala tungod kay ang mga
anak ni Israel kasagaran nagbalhin-balhin samtang diha
sa kamingawan. Ang mga panudlo alang sa pagtukod sa
tabernakulo mga detalyado kaayo, nagtabang kanato sa
pagsabut nga ang tanan mahitungod sa usa ka templo
importante ngadto sa Ginoo samtang siya nagtudlo ug
nagdasig sa iyang mga katawhan. Ang estraktura ug ang
mga kagamitan nagtudlo kanato og importante nga mga
baruganan nga naghimo kanato nga mobati nga mas duol
ngadto kaniya ug mohupot sa iyang mga sugo. Ang mosu-
nod nga mga diagram nagngalan sa matag aytem o ele-
mento diha sa tabernakulo. Giapil usab ang pipila ka mga
sugyot kon unsay ikatabang niining mga elemento sa pag-
tudlo kanato mahitungod sa Dios ug sa iyang plano alang
sa iyang mga anak.

Ang impormasyon gikan sa Exodo 25–27, 30 mahitungod sa
tabernakulo nag-ilis sa kasagaran nga mga seksyon nga giu-
lohan og “Pagsabut sa mga Kasulatan ug Pagtuon sa mga
Kasulatan.” Ang matag aytem sa ubos naglakip og pagtuon
sa mga kasulatan nga matang sa kalihokan alang sa imong
pagkompleto diha sa imong notebook nga kinahanglan nga
motabang kanimo nga masabtan og maayo kon giunsa sa ta-
bernakulo ug sa mga kagamitan niini pagtudlo sa mga baru-
ganan sa ebanghelyo.

Exodo 25–27, 30

Ang Tabernakulo

A

Usa ka tingog (b. 3)—Uban sa
hiniusa nga pagbati

Ania karon (b. 8)—Kini mao

Wala niya pagtuy-ora ang
iyang kamot (b. 11)—Ang

gahum sa Dios wala
mopasakit sa mga Israelita. Sa
kasagaran, ang pagtan-aw sa
Dios mahimong labaw pa kay
sa ilang malahutay

Ministro (b. 13)—Katabang

Exodo 24

Kapitoan ka mga 
Elder Nakakita sa Dios

Exodo 21–23

Mata sa Mata, 
ug Ngipon sa Ngipon
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Ang pinili lamang nga mga tawo
ang gitugutan sa paghikap sa arka
sa pakigsaad (tan-awa sa Exodo
25:10–22), busa adunay mga yayu-
ngan nga gihigot ngadto niini aron
kini mahimo nga pas-anon. Sa su-
lod sa arka mao ang mga papan
nga naglangkob sa balaod nga gi-
sulat sa Ginoo. Sa kadugayan, usa

ka tibud sa mana ug ang nanalingsing nga sungkod ni Aaron gi-
butang usab sa sulod niini. Ang tabil nagrepresentar sa presensya
sa Dios ug gitawag og halaran sa pagpasig-uli. Kausa sa usa ka
tuig ang pari mipahigayon og ordinansa diha sa halaran sa pag-
pasig-uli aron sa paghimo og pagbayad alang sa sala sa mga ka-
tawhan (tan-awa ang impormasyon alang sa Levitico 16 sa p. 69).
Unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto ni Moises diha sa Exodo 25:22
mahitungod sa halaran sa pagpasig-uli?

Ang tinapay nga gibutang sa atu-
bangan sa Ginoo (tan-awa sa
Exodo 25:23-30) adunay napulog
duha ka dagko nga mga piraso sa
tinapay. Ang tinapay giilisan matag
Igpapahulay ug gikaon sa mga
pari. Bisan tuod ang Exodo wala
magsulti sa mao, ang tradisyon sa
mga Judeo naglakip nga ang bino

gibutang usab diha sa lamesa. Unsa ang girepresentahan sa tina-
pay ug bino?

Ang sagrado nga tangkawan o
patinduganan (tan-awa sa Exodo
25:31–40) usa ka bantugan nga
simbolo sa tinuohan sa Judeo
ug sa kanunay gitawag sa iyang
Hebreohanong pangalan nga me-
norah. Ang pito ka lamparahan sa
ibabaw gipuno sa lunsay nga lana
sa oliba, ngadto diin usa ka pabilo

gibutang ug gidagkutan. Ang numero nga pito nagrepresentar
sa kalubos o kahingpit taliwala sa mga Hebreoanon. Ang sambi-
ngay sa napulo ka mga birhen nga giasoy ni Jesus naghatag og
ilhanan mahitungod sa unsay girepresentahan sa lana diha sa
lampara (tan-awa sa Mateo 25:1–13; D&P 45:56–59). Pagsulat
kon unsa sa imong hunahuna ang gisimbolo sa lana.

Ang tanang sinunog nga mga ha-
lad gipahigayon diha sa altar sa
sakripisyo (tan-awa sa 27:1–8).
Ang sakripisyo mao ang unang
butang nga gibuhat sa usa ka tawo
kon mosulod sa tabernakulo kon
gitinguha niya nga mouswag pa
og dugang. Unsa ang gipangayo
sa Ginoo sa iyang mga katawhan

karon sa pamaagi sa sakripisyo? (tan-awa sa 3 Nephi 9:19–20).
Hain sa unang mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo
ang girepresentahan niini nga altar? (tan-awa sa Mga Artikulo
sa Hugot nga Pagtuo 1:4). Si Elder Neal A. Maxwell miingon,
“Ang tinuod nga buhat sa personal nga sakripisyo karon o kani-
adto dili ang pagbutang og hayop diha sa altar. Hinoon, kini usa
ka tinguha nga ibutang ang masalaypon nga mga tinguha nga
anaa kanato diha sa altar—unya sa kabubut-on nagtan-aw niini
nga maugdaw! Ingon niana ang ‘sakripisyo ngadto [sa Ginoo]
usa ka mapainubsanon nga kasingkasing ug mahinulsulon nga
espiritu.’ (3 Nephi 9:20.)” (Meek and Lowly [1987], 94).

Nagsiga nga mga uling ibutang
diha sa altar sa insenso (tan-awa sa
Exodo 30:1–10) matag buntag ug
gabii kon ang halangdon nga pari
mosunog og insenso. Basaha ang
Salmo 141:2; Pinadayag 5:8; 8:3–4
ug ipasabut kon unsa sa imong hu-
nahuna ang girepresentahan niini
nga altar.

Ang mga pari migamit sa dolang
alang sa paghugas (tan-awa sa
Exodo 30:18–21) aron sa pagpa-
ngandam alang sa pagsulod sa
balaan nga mga dapit sa taberna-
kulo. Sa panahon ni Moises ang
dolang usa lamang ka dako nga
palanggana; hinoon, sa diha nga si
Solomon mitukod og permanente

nga templo gibutang niya ang dolang sa mga luyo sa napulog
duha ka mga baka. Unsa sa imong hunahuna ang gipaningka-
mutan sa Ginoo sa pagtudlo sa iyang mga katawhan pinaagi sa
pagbutang sa dolang atubangan sa agianan ngadto sa mas ba-
laan nga mga dapit sa tabernakulo?

Dolang o balong-balong 
sa tubig

Altar sa insenso

Halaran o altar 
sa sakripisyo

Sagrado nga 
tangkawan o patinduganan

Tinapay nga gibutang 
sa atubangan sa Ginoo

Arka sa pakigsaad 

Ang presensya 
sa Dios

Querubin nga 
mga magbalantay

Pag-ampo

Pagpuyo pinaagi 
sa kahayag sa 
Espiritu ug sa 
unod ug dugo 
ni Kristo

Bunyag ug 
kapasayloan 
sa mga sala

Pagkamasulundon 
ug sakripisyo

Arka sa pakigsaad 
    (tan-awa sa Exodo 25:10–22)

Dolang o balong-balong sa tubig
(tan-awa sa Exodo 30:17–21)

Halaran o altar sa sakripisyo
(tan-awa sa Exodo 27:1–8)

Gawas nga nataran

Celestial

Terestrial

Telestial

Altar sa insenso
(tan-awa sa Exodo 30:1–10)

Tinapay nga gibutang 
sa atubangan sa Dios

(tan-awa sa 
          Exodo 25:23–30)

Sagrado nga tangkawan o patinduganan
(menorah; tan-awa sa Exodo 25:31–40)

Balaan sa mga Balaan
(tan-awa sa Exodo 25:22)

Balaan nga Dapit

Tabil

••
••

••
•

Ang Tabernakulo
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Ang Exodo 28–29 naglangkob sa mga pagpadayag sa Ginoo
ngadto ni Moises kalabut sa mga pari kinsa mitrabaho diha
sa tabernakulo sa pagpahigayon og mga ordinansa alang sa
mga katawhan. Kini nga mga pagpadayag naglakip og mga
panudlo kon unsaon sa pag-set apart ug sa pagpahinungod
sa mga pari, unsa ang ilang isul-ob, ug unsa ang pipila sa
ilang mga katungdanan. Sama sa tabernakulo, ang paghuna-
huna sa gisimbolo sa unsay gipangbuhat makatudlo kanato
og dugang mahitungod sa ebanghelyo ug unsay gipaabut sa
Ginoo kanato.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 28

Exodo 29

Mitra
(tan-awa sa
Exodo 28:36–38)

Tabon sa dughan
(tan-awa sa
Exodo 28:15–30)

Bisti
(tan-awa sa
Exodo 28:31–35)

Ephod
(tan-awa sa
Exodo 28:6–12)

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
ikaw nagtuon sa Exodo 28–29.

Giunsa Sila Pagtawag?

Basaha ang Exodo 28:1; Mga Hebreohanon 5:1, 4; Mga Artikulo
sa Hugot nga Pagtuo 1:5. Ipasabut kon giunsa pagtawag si
Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nga mahimong mga
pari ug sa unsang paagi nga ang ilang pagtawag usa ka sumba-
nan alang sa tanan kinsa nagdawat og katungdanan sa priest-
hood diha sa Simbahan.

Paglatid og Sagrado nga Tulumanon

Ang Exodo 29:1–21 naghulagway giunsa pagpahinungod ang
usa ka pari, o pag-set apart, aron sa pagtrabaho diha sa taberna-
kulo. Ilatid ang tulumanon pinaagi sa paghulagway unsa ang
nahitabo sumala sa mosunod nga mga bersikulo:

• Unang hitabo (tan-awa sa b. 4)

• Ikaduhang hitabo (tan-awa sa bb. 5–6)

• Ikatulong hitabo (tan-awa sa b. 7)

• Ikaupat nga hitabo (tan-awa sa bb. 10–14)

• Ikalimang hitabo (tan-awa sa bb. 15–18)

• Ikaunom nga hitabo (tan-awa sa bb. 19–21)

Unsa ang Gisimbolo?

Si Aaron ug ang iyang anak nga mga lalaki nagpahinungod sa
ilang mga dunggan, mga kamot, ug mga tiil pinaagi sa dugo.
Kita nasayud nga ang dugo nagsimbolo sa Pag-ula ni Kristo,
diin adunay gahum sa paghimo kanato nga balaan. Unsa ang
gisimbolo sa mga dunggan, mga kamot, ug mga tiil, ug unsa
ang gitudlo niana nga pagsimbolo kanato mahitungod sa pag-
andam sa pagtambong sa mga katungdanan sa templo?

Nagsaysay ang Exodo 31 kon giunsa sa Ginoo pagtawag ang
mga lalaki nga may kahanas sa pagtabang og tukod sa taberna-
kulo ug sa mga kagamitan niini. Ang pagpauswag sa gingha-
rian sa Dios nagkinahanglan og daghan nga nagkalain-laing
matang sa mga talento. Busa, ang kahanas sa pagtukod, sa
arte, sa negosyo, ug uban pa, tanan makatabang sa gingharian
sa Ginoo kon atong ihalad kana nga mga talento ngadto ka-
niya. Ang Exodo 31 naglangkob usab sa pahimatngon sa
Ginoo ngadto sa Israel sa paglikay gikan sa pagtrabaho sa
Igpapahulay—bisan ang trabaho sa iyang tabernakulo.

Exodo 31

Mga Lalaki Gitawag sa 
Pagtrabaho sa Tabernakulo

C

B

A

Tulumanon nga walay
katapusan (b. 9)—
Mahangturon nga ordinansa

Hin (b. 40)—Mga unom
ka litro

Magaalagad ngadto (b. 1)—Magserbisyo

Exodo 28–29

Ang mga Pari sa Templo
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Nagsaysay ang Exodo 24 kon giunsa pagtungas ni Moises
ang Bukid sa Sinai ug nakigsulti uban sa Ginoo sulod sa
kwarenta ka adlaw. Sa ingon nadawat ni Moises ang mga
pagpadayag nga makaplagan diha sa Exodo 25–31. Sa wala
pa si Moises motungas sa bukid, ang mga anak ni Israel
mipakigsaad uban sa Dios sa pagsunod sa mga sugo nga gi-
padayag kutob niana nga panahon pinaagi ni Moises, lakip
ang Napulo ka mga Sugo. Sama sa gihisgutan sa unahan,
ang pagpasalig sa mga Israelita nga mosunod sa Napulo ka
mga Sugo importante aron sila makadawat og mas dako nga
panalangin nga gipangayo ni Moises sa Ginoo didto sa Bukid
sa Sinai. Kon ang mga Israelita mosupak sa Napulo ka mga
Sugo, sila mawagtangan sa dugang nga mga panalangin nga
gitinguha sa Ginoo nga ihatag kanila. Sa kawalay swerte,
kana gayud mao ang nahitabo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 32

Pahinumdom: Hinumdumi ang pagpangita alang sa mga kausaban
diha sa Mga Pinili Gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia diha
sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan kabahin niini ug sa uban nga
mga kapitulo.

Exodo 32:26—“Kinsa ang Dapig sa Ginoo?”

Si Elder George Albert Smith, nianang panahona sakop sa Kurom
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mipasabut sa importansya sa
pagdapig sa Ginoo: Adunay klaro nga pagkabahin nga linya nga
nagbulag sa teritoryo sa Ginoo gikan sa teritoryo ni Lucifer. Kon
kita tua nagpuyo dapig sa linya sa Ginoo si Lucifer dili makaduol
didto sa pag-impluwensya kanato, apan kon kita motabok sa linya
ngadto sa iyang teritoryo anaa kita sa iyang gahum. Pinaagi sa
pagsunod sa mga sugo sa Ginoo kita luwas sulod sa linya dapig
Kaniya, apan kon supakon nato ang iyang mga pagtulun-an bo-
luntaryo kitang mitabok ngadto sa dapit sa tintasyon ug midapit
sa kalaglagan nga anaa sa kanunay. Nasayud niini, unsa ka mati-
nguhaon kita kinahanglan nga magpuyo sulod sa linya dapig sa
Ginoo” (“Our M. I. A.,” Improvement Era, Mayo 1935, 278).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Dali ba Sila nga Makalimot?

Basaha ang Exodo 20:3–6; 24:3; 32:1–6, 8 ug tubaga ang mosu-
nod nga mga pangutana:

1. Hain sa Napulo ka mga Sugo ang gilapas sa mga anak ni
Israel diha sa Exodo 32?

2. Ngano sa imong hunahuna ilang gibuhat unsay ilang
gibuhat?

Gamita ang Baruganan

1. Sa unsa nga mga paagi ang mga tawo karon gitintal nga ma-
himong walay pailub ngadto sa pamaagi sa Dios sa pagbu-
hat og mga butang ug mosupak sa iyang mga sugo?

2. Sa unsa nga paagi nga kining kakulang sa pailub mahuna-
huna nga pagsimba og bakak nga dios?

Pagkat-on mahitungod sa Sala ug
Paghinulsol

Diha sa Exodo 32:19–29 si Moises dali nga mitawag sa mga ka-
tawhan sa paghinulsol. Gikan sa gipangbuhat ni Moises ug sa
unsa ang nahitabo, unsa nga mga leksyon ang atong makat-
unan mahitungod sa mga epekto sa sala ug sa mga gikinahang-
lan sa paghinulsol?

Tungod kay ang mga anak ni Israel misupak sa ilang pakig-
saad uban sa Ginoo pinaagi sa pagsimba sa bulawang nati
nga baka, gihimo nila ang ilang mga kaugalingon nga dili
takus sa pagbaton sa presensya sa Ginoo uban kanila. Ang
Ginoo wala mobiya sa iyang mga katawhan, bisan pa niana.
Bisan tuod og ang mga anak ni Israel dili makahimo nga
maanaa sa iyang presensya, diha sa Exodo 32:34 ang Ginoo
misaad nga ang iyang mga anghel mouban kanila ngadto sa
yuta sa saad. Ang Exodo 33 naglangkob og mga istorya nga
nagpakita sa kalainan tali sa relasyon sa mga Israelita uban
sa Ginoo ug sa relasyon ni Moises uban sa Ginoo. Kini nga
kalainan kinahanglan nga mogiya kanato sa pagpangutana
sa atong mga kaugalingon kon kita nagtinguha ug maning-
kamot ba sa hingpit nga mga panalangin sa Ginoo o ato la-
mang ipahimo sa mga propeta ug sa uban nga mga lider sa
Simbahan ang pagbaton og importante nga mga espirituha-
nong mga kasinatian. Kon kita nagtinguha sa hingpit nga
mga panalangin sa Ginoo unsa ang kinahanglan gayud na-
tong buhaton?

Exodo 33

Moises Nakakita sa 
Ginoo Pag-usab

C

B

A

Gikulit (b. 4)—Giporma

Silsil (b. 4)—Kinulit

Magahi og liog (b. 9)—
Mapahitas-on

Kaligutgot (bb. 10, 12)—
Kasuko

Pagaut-uton (bb. 10, 12)—
Pagalaglagon

Nangamuyo (b. 11)—
Nanghangyo, nangayo uban
ang dako nga pagbati

Palaa (bb. 32–33)—Kuhaa

Exodo 32

Ang Bulawang Nati nga Baka
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 33

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Nawala Kanila?

1. Pangitaa ang pulong nga gigamit sa Ginoo diha sa mga ber-
sikulo 3 ug 5 sa Exodo 33 sa paghulagway sa mga anak ni
Israel. Tingali ikaw gusto nga motimaan niini diha sa imong
mga kasulatan. Unsa ang gisimbolo sa pulong?

2. Sumala sa mga bersikulo 7–11, unsa nga mga panalangin
ang nawala sa mga anak ni Israel tungod sa ilang kinaiya
nga gihulagway diha sa ibabaw?

3. Pagsulat og mubo nga ehemplo kon sa unsa nga paagi ang
usa ka tawo karon mawad-an og dagkong mga panalangin
tungod sa sama nga kinaiya.

Pagpaka-misyonaryo Gamit ang
Bersikulo sa Scripture Mastery

Ang imong mga investigator nag-ingon nga sila dili motuo sa
istorya ni Joseph Smith sa Unang Panan-awon tungod kay sila
nag-ingon nga ang Biblia nagsaysay nga ang tawo dili maka-
kita sa Dios. Mahimo nga ilang basahon nganha kanimo ang
Exodo 33:20. Pasabta kon unsaon nimo sila pagtubag nga mag-
gamit sa Exodo 33:11; HJS, Exodo 33:20; ug duha ka lain nga
mga kasulatan sa Biblia nga nagpakita nga ang tawo sa tinuod
makakita sa Dios. Tingali kinahanglan nimong gamiton ang
mga tabang sa pagtuon diha sa imong mga kasulatan. Isulat
ang mga pakisayran nga imong makit-an diha sa imong mga
kasulatan sunod sa Exodo 33:11.

Didto sa Bukid sa Sinai si Moises midawat og mga balaod,
mga sugo, mga ordinansa, ug mga pakigsaad gikan sa
Ginoo nga nahisulat diha sa mga papan nga bato. Sa diha

nga si Moises milugsong gikan sa Sinai ug nakakita sa mga
anak ni Israel nga nagsimba sa bulawang nati nga baka,
iyang gilabay ang mga papan diha sa yuta ug nangabuak
kini (tan-awa sa Exodo 32:15–19) Ang mga Israelita wala
makapamatuod nga takus sa pagdawat sa tanan nga gisulat
diha niini.

Kita mahimo usab nga mawad-an og dagko nga mga pana-
langin kon kita dili masulundon. Ang Ginoo mainantuson
sa mga anak ni Israel, bisan pa niana, ug mihatag kanila og
mga oportunidad sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto ka-
niya. Tungod kay ang Ginoo nagtinguha sa pagtabang ka-
nato, siya sa kanunay naghatag og dugang o bag-o, labaw
ka higpit nga mga sugo nga nagtugot kanato og oportuni-
dad sa paghinulsol ug sa kadugayan magdawat sa mga pa-
nalangin nga iyang gitinguha sa paghatag kanato. Ang
Exodo 34 nagrekord og dugang nga mga sugo nga ang
Ginoo mihatag ngadto sa dili masulundon nga mga anak
ni Israel.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Exodo 34

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagkuha og Tabang gikan sa Hubad
ni Joseph Smith diha sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith alang sa Exodo 34:1–2 ug
pagsulat mahitungod kon sa unsa nga paagi ang ikaduha nga
pundok sa mga papan lahi kay sa una.

Ngano nga Sila Lahi?

Basaha ang Mosiah 13:29–30; Doktrina ug mga Pakigsaad
84:19–27 ug pagsulat mahitungod kon ngano ang ikaduha
nga pundok sa mga papan lahi kay sa una.

B

A

Makalilisang (b. 10)—
Makatingala, nagdasig

Lit-ag (b. 12)—Bitik

Kalasangan (b. 13)—Mga
dapit diin ang mini nga mga
dios gisimba

Abughoan (b. 14)—Adunay
lawom nga mga pagbati ug
nagpaabut og pagkamatinud-
anon

Pakighilawas (bb. 15–16)—Dili
matinud-anon ngadto sa Dios

Tinunaw (b. 17)—Hinimo sa
gitunaw nga metal

Nagabuka sa taguangkan
(b. 19)—Unang natawo

Walay dala (b. 20)—Walay
gibayad nga kantidad sa
pagtubos

Makatulo (bb. 23–24)—Tulo
ka mga higayon

Sumala sa kahulugan (b. 27)—
Sundanan

Exodo 34

Ang Mas Ubos nga Balaod

A

Lumakaw ka, ug tumungas ka
gikan dinhi (b. 1)—Biya sa
dapit nga imong
nahimutangan

Mga dayandayan (bb. 4, 6)—
Pangdekorasyon nga sinina
ug alahas

Balong-balong (bb. 7, 10)—
Usa ka tolda. (Dili kini ang
tabernakulo nga gihulagway
diha sa Exodo 25–27; 30.)
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Nagsaysay ang Exodo 35–40 kon giunsa sa mga anak ni Israel
sa pagsunod ang mga sugo sa Dios nga gihatag diha sa Exodo
25–30 kalabut sa tabernakulo. Kadaghanan sa unsay nahisulat

diha sa Exodo 35–40 gisulti sama sa mga pulong sa Exodo
25–30 aron sa pagpakita nga ang mga Israelita naninguha
sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo sa hingpit gayud.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Nahitabo didto sa
Pagpahinungod sa Tabernakulo?

Basaha ang Exodo 40:34–38 ug pagsulat mahitungod kon unsa
ang nahitabo sa diha nga ang tabernakulo nahuman.

A

Exodo 35–40

Ang Tabernakulo Gitukod
ug Gipahinungod

Ang Levitico mao ang ikatulo sa lima ka mga basahon ni Moises
(tan-awa sa “Ang mga Basahon sa Genesis, ni Moises ug ni
Abraham” sa p. 11). Atong itugot nga ang mga panudlo diha sa
Levitico gipadayag ngadto ni Moises samtang siya didto sa Sinai o
sa pipila ka panahon wala madugay human sa mga hitabo nga gi-
hulagway diha sa Exodo tungod kay ang bahin sa mga panudlo
naghisgot og mga sakripisyo nga ihalad diha sa tabernakulo. Ang
Levitico nagpasabut og “may kalabutan sa mga Levihanon.” Ang
Ginoo mipili sa tribo ni Levi sa pag-amuma sa tabernakulo, pagtra-
baho diha niini, ug sa pagtabang sa nahibilin sa balay sa Israel sa
pagpahigayon og mga ordinansa diha nianang sagrado nga dapit.
Kasagaran diha sa Levitico naghatag og mga panudlo kalabut sa
mga ordinansa nga ipahigayon diha sa tabernakulo, sa mga kasa-
rang sa mga tighupot sa priesthood kinsa mopahigayon niadto nga
mga ordinansa diha sa tabernakulo, ug sa mga katungdanan sa mga
katawhan kalabut ngadto sa mga ordinansa.

Ang “Handbook” alang sa mga Levihanon
Tungod kay ang Levitico usa ka “handbook” alang sa mga
Levihanon nga nag-alagad sa tabernakulo, kini naglangkob og
daghang detalyado nga mga panudlo kalabut sa nagkalain-lain
nga mga matang sa mga sakripisyo ug relihiyuso nga mga naba-
tasan nga maingon og katingad-an o dili sagad ngadto sa mo-
derno nga mambabasa. Kon ikaw motan-aw lapas niining dili
sagad nga mga nabatasan, ikaw makakat-on og importante nga
mga kamatuoran mahitungod sa sala, paghinulsol, pagpasaylo,
kabalaan, ug sa Pag-ula ni Jesukristo.

Pagpangandam sa Pagtuon sa Levitico

Si Apostol Pablo mitudlo nga ang balaod ni Moises usa
ka “magtatagad sa pag-agak ngadto ni Kristo” (Mga Taga-
Galacia 3:24). Sa lain nga pagkasulti, ang katuyoan sa
balaod ni Moises mao ang pagtabang sa mga Israelita
sa pagpunting sa ilang pagtagad diha sa mga baruganan
nga mogiya kanila ngadto ni Jesukristo (tan-awa sa Jacob
4:4–5; Jarom 1:11; Alma 34:13–14). Ang balaod ni Moises

Levitico 1

Ang Sinunog nga Halad

Levitico 11–15 Mga balaod sa kalimpyo alang sa 
 mga katawhan

Levitico 16 Pasabut kalabut sa Adlaw sa 
 Pag-ula kon ang tibuok nga balay 
 sa Israel mahimo nga malimpyo

Levitico 17–27 Mahimo nga mabalaan, nga mao 
 ang paghimo nga mas labaw nga 
 kabalaan ug kadiosnon

Levitico 17 Kaugalingon nga kabalaan

Levitico 18 Kabalaan diha sa mga relasyon 
 sa pamilya

Levitico 19–20 Kabalaan diha sa sosyal nga 
 mga relasyon ug isip usa ka 
 kongregasyon

Levitico 21–22 Kabalaan sa priesthood

Levitico 23–25 Mga pagsaulog ug sagrado nga 
 mga hitabo nga nag-awhag og 
 kabalaan

Levitico 26 Mga panalangin nga moabut 
 gikan sa pagsunod sa mga 
 balaod sa Dios

Levitico 27 Paghalad sa mga kabtangan 
 ngadto sa Ginoo

Bahin 2

Bahin 3

Bahin 4

Mga Kapitulo Paghulagway

Bahin 1 Levitico 1–16 Mahimo nga malingkawas sa sala, 
 nagpasabut nga pasayloon sa sala 
 ug takus sa atubangan sa Dios

Levitico 1–7 Mga sakripisyo nga nag-ula alang 
 sa sala o nagpahayag og usa ka 
 kabubut-on nga magpasalig 
 ngadto sa Dios

Levitico 8–10 Mga balaod alang sa mga tighupot 
 sa priesthood kinsa nagtabang 
 diha sa mga paghalad  

KINATIBUK-ANG PAGHULAGWAY SA LEVITICO
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higpit kaayo ug nagkinahanglan og daghan nga piho nga
mga buluhaton nga gidesinyo aron sa pagtabang sa mga
anak ni Israel nga sa kanunay mahinumdom sa Dios ug sa
ilang mga katungdanan ngadto kaniya. Sama pananglit,
ang pagpatay og hayop isip usa ka sakripisyo alang sa sala
mipahinumdom sa usa ka tawo nga ang mga sangputanan
sa sala mga “kuyaw.” Sa lain nga bahin, ang inosente nga
hayop nga namatay puli sa tawo kinsa nakasala nagsilbi
usab isip simbolo sa unsay mahitabo kon ang walay sala
nga Manunubos moanhi sa yuta ug magpaagas sa iyang
dugo alang kanato, nagluwas kanato gikan sa sala.

Ang Levitico 1 naghatag og panudlo alang sa sinunog nga ha-
lad. Ang mga pari mihimo niini nga halad kaduha sa usa ka
adlaw. Ang mga tawo makahimo usab og sinunog nga halad
aron sa pagpakita sa ilang debosyon ug pasalig ngadto sa Dios.
Daghan sa mga panudlo kalabut sa sinunog nga halad mga
susama sa uban nga mga halad nga gipasabut diha sa Levitico.
Ang dako kaayo nga kalainan tali sa sinunog nga halad ug sa
uban nga mga halad mao nga ang paghimo og sinunog nga
halad ang tibuok hayop gisunog diha sa altar, nagsimbolo sa
hingpit nga pasalig o pagtugyan ngadto sa Dios.

Samtang ikaw magbasa, paghunahuna sa lain-lain nga
mga paagi ang sinunog nga halad makatudlo kanato mahi-
tungod sa Pag-ula ni Jesukristo ug kon sa unsa nga paagi
kini nagpahinumdom sa mga Israelita sa ilang katungda-
nan ngadto sa Dios.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Levitico 1

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangitaa ang mga Simbolo sa
Paghinulsol

Markahi ang piho nga mga kinahanglanon sa sinunog nga ha-
lad nga anaa sa Levitico 1:1–9 nga gilista diha sa mosunod nga
tsart. Himoa ang tsart diha sa imong notebook ug ipasabut unsa
ang gitudlo sa matag elemento sa sinunog nga halad kanato
mahitungod sa paghinulsol pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

Ang Levitico 1:8–9 naghisgot og paghalad sa lain-lain nga mga
bahin sa lawas sa hayop. Ang ulo nagrepresentar sa atong mga
hunahuna. Ang mga paa nagrepresentar sa atong lakaw, o di-
reksyon nga atong padulngan. Ang “mga sulod” nagrepresen-
tar sa atong mga pagbati, mga tinguha, ug mga hinungdan sa
paglihok. Ang tambok nagrepresentar sa atong kusog ug pang-
lawas. Unsa ang gisimbolo sa mga hitabo diha sa mga bersi-
kulo 8–9? (tan-awa usab ang D&P 59:5).

AngLevitico 2–7 naghulagway og detalye sa nagkalain-lain
nga mga sakripisyo nga ipahalad sa mga Israelita. Ang
Levitico 2 naghulagway sa karne o pagkaon nga halad. Ang
Levitico 3 naghulagway sa halad sa pakigdait. Ang Levitico
4–5 naghulagway sa nagkalain-lain nga mga matang sa sala
ug halad sa mga sala nga dili tinuyo. Ang Levitico 6–7 nag-
langkob og dugang nga mga panudlo kalabut sa tanan nga
nagkalain-lain nga mga halad.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Balaod sa Sakripisyo

Ang mga sakripisyo nga gihulagway diha sa Levitico wala na
kinahanglana sa mga miyembro sa Simbahan karon. Ang mga
baruganan nga gitudlo pinaagi sa mga sakripisyo, hinoon, anaa

A

Levitico 2–7

Uban nga mga Halad

Ikaw kinahanglan gayud nga 
mohalad og hayop nga usa ka 
“laki nga walay ikasaway” (b 3).

Ikaw kinahanglan gayud 
una´nga modala sa imong 
halad ngadto sa “pultahan 
sa tabernakulo” diin nga 
tabernakulo nagbarug sa dapit 
diin ang Dios nagpuyo (b. 3).

Ikaw kinahanglan gayud 
mobutang sa imong kamot 
sa ulo sa ighahalad nga hayop 
ug dayon ikaw mismo ang 
mopatay niini (tan-awa sa 
bb. 4–5).

Kinahanglan gayud nga imong 
“panitan”, ang halad (b. 6).

Ang mga pari mopahimutang sa 
“ulo,” “tambok,” “mga sulod” 
sa lawas, ug ang “mga paa” 
diha sa halaran (bb. 8–9).

Ang sakripisyo hingpit nga 
sunugon pinaagi sa kalayo 
(tan-awa sa b. 9).

Kinahanglanon

Unsa ang Imong Makat-unan 
mahitungod sa Paghinulsol 
o Pag-ula ni Jesukristo

Ikaw kinahanglan gayud nga 
mohimo og imong “kaugalingon 
nga halad” (Levitico 1:2), 
nagpasabut nga ikaw dili 
makahalad og usa ka butang 
nga iya sa uban nga tawo.

Ikaw kinahanglan gayud nga 
mohalad og hayop nga usa ka 
“laki nga walay ikasaway” (b 3).

A

Walay ikasaway (bb. 3, 10)—
Marka o bisan unsa nga
kakulangan 

Pabalonan (b. 16)—Tiyan
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pa gihapon, ug kinahanglan gayud nga kabahin sa atong mga
kinabuhi kon kita buot nga mahimo nga takus sa Ginoo.

1. Basaha ang 3 Nephi 9:19–20 ug isulat unsa ang gisulti sa
Ginoo nga atong isakripisyo imbis nga hayop.

2. Paghatag og mga ehemplo kon unsa kaha sa imong ang
hunahuna sa pagbuhat sa gisugo ni Jesus diha sa 3 Nephi
9:19–20.

Ang Levitico 8–9 nagrekord sa tinuod nga pag-set apart ni
Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki sa pag-alagad diha
sa buhatan sa pari diha sa tabernakulo (tan-awa sa Exodo
28–29). Ang pag-set apart gisundan sa usa ka mahinuklu-
gon nga pagpakita sa himaya sa Ginoo, nagpakita nga siya
miuyon sa unsay gibuhat.

Ang Levitico 10 usa sa gamay nga mga kapitulo diha sa basa-
hon sa Levitico nga nag-asoy og istorya imbis mohatag og mga
panudlo. Kini naglangkob og gamhanan nga mensahe mahitu-
ngod sa pagkamaunungon ngadto sa priesthood. Samtang
ikaw nagbasa, hunahunaa kini nga pangutana: Unsay bation
sa Ginoo mahitungod sa paagi sa atong pagpahigayon og sa-
grado nga mga ordinansa?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Levitico 10

Levitico 10:12–20—Ngano nga Wala Mokaon
si Aaron sa Karne gikan sa Halad?
Namatngunan ni Moises nga si Aaron ug ang iyang mga anak
nga lalaki nga si Eleazar ug si Ithamar wala mokaon sa halad
sa sala sa paagi nga gitudlo kanila. Agi og tubag, gisultihan ni
Aaron si Moises nga wala siyay katakus nga mokaon sa karne
human sa unsay nahitabo ngadto sa iyang mga anak nga lalaki
tungod sa ilang pagkadili masulundon. Kini nga tubag nakapa-
kontento ni Moises. Kita kinahanglan nga dili moapil sa pila ka
mga ordinansa, sama sa sakrament, kon kita wala pa makahinul-
sol o kon ang atong lider nga priesthood mitambag kanato sa dili
pag-apil. Kon ang usa nagtinguha sa paghinulsol ug pag-uswag,
wala makahimo og bug-at nga mga sala nga wala pa mahusay
uban sa bishop, ug dili ubos sa pagdili sa priesthood, ang tawo
takus sa pag-ambit sa sakrament.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghatag og Tambag sa Husto nga
Pagtahud sa Priesthood

Ang Ginoo tataw nga dili mopatay sa tanan nga dili matarung,
sa walay tahud nga mga tighupot sa priesthood karon. Diha sa
Levitico 10, bisan pa niana, importante nga ang Ginoo naghatag
niining bug-at nga leksyon tungod kay ang mga anak nga lalaki
ni Aaron wala kaayo mohatag og pagtagad sa priesthood bag-o
pa kaayo human sa mahinuklugon nga pagpakita sa himaya sa
Dios diha sa ilang pag-set apart (tan-awa sa Levitico 9). Sa pagha-
tag og gibug-aton sa importansya sa pagtahud sa priesthood, ga-
mita ang Levitico 10:1–7; Doktrina ug mga Pakigsaad 121:36–38
aron sa paghatag og tambag ngadto sa usa ka batan-on nga lalaki
kinsa tingali naghunahuna sa paghimo og “walay hinungdan nga
komedya” isip usa ka bahin sa iyang pag-apil sa sakrament.

Ngano nga Dili?

1. Unsa ang gimando sa Ginoo ni Aaron ug sa iyang buhi nga
mga anak nga lalaki nga dili buhaton? (tan-awa sa Levitico
10:8–11).

2. Unsa nga katarungan ang gihatag sa Ginoo alang niini
nga sugo?

B

A

Incensario (b. 1)—Sudlanan
alang sa nagkayo nga insenso

Lain (b. 1)—Gidili

Managbakho (b. 6)—Mobati
og kaguol mahitungod 

Bahin (bb. 13–14)—Bayad o
mga bayranan

Dughan nga ginatabyog (bb.
14–15)—Dughan sa hayop nga
gipataas ug giwara-wara isip
kabahin sa tulumanon sa
halad sa pakigdait

Kadautan (b. 17)—Sala

Nakapahimuot (b. 20)—
Nakapakontento

Levitico 10

Mga Tighupot sa 
Priesthood Kinahanglan 

Gayud nga Balaan

Levitico 8–9

Ang Pagpanalangin 
kang Aaron ug sa Iyang 

mga Anak nga Lalaki
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Sa bisan unsa nga adlaw, ang mga katawhan mahimo nga
makalimot sa pag-ampo o magpasagad sa pagtrabaho o sa
pagsimba, apan sila panagsa ra nga makalimot sa pagkaon.
Tungod kay ang usa ka katuyoan sa balaod ni Moises mao
ang paghatag og walay hunong nga inadlaw nga mga pahi-
numdom ngadto sa mga Israelita sa ilang katungdanan
ngadto sa Dios, ang balaod milakip og mga panudlo kalabut
sa unsay mahimo ug dili mahimo nga kan-on. Ang Levitico
11 naglangkob niini nga mga panudlo. Ang mga lagda ug
mga panudlo mga kasagaran nailhan isip “kosher nga mga
balaod.” Ang Kosher naggikan sa usa ka Hebreohanon nga
pulong nga nagpasabut og “limpyo sa relihiyuso nga paagi.”
Sama sa Pulong sa Kaalam nga gipadayag sa atong pana-
hon, ang kosher nga mga balaod nagpasiugda og maayo nga
panglawas, apan ang labing dako nga katuyoan niini mao
ang pagtudlo og pagkamasulundon. Kini nga balaod sa
panglawas, sama sa Pulong sa Kaalam karon, nagtabang sa
pagpahimutang sa mga katawhan sa Dios nga lahi gikan sa
kalibutan sa mga naandan ug mga nabatasan, nga mao ang
lain nga katuyoan sa balaod ni Moises, ug nagtabang kanila
nga mahimong limpyo ug balaan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Levitico 11

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
ikaw magtuon sa Levitico 11.

Kosher ba kini?

Ang Kosher nagpasabut og angay o gibalaan pinaagi sa ba-
laod sa Judeo. Ilista ang mosunod nga mga hayop diha sa

imong notebook: suso, karnero, ilaga, dulon, talabon, baboy,
baka, kamelyo, agila, iho. Alang sa matag hayop, isulat kon
kini “kosher” o “dili kosher” alang sa mga Israelita nga kan-
on, ug dayon ipasabut kon ngano. Sa matag katarungan, pag-
hatag og bersikulo gikan sa Levitico 11 nga nagsuporta sa
imong tubag.

Ribyuha ang Pulong sa Kaalam

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:5–17 ug ilista unsa
ang gimando sa Ginoo sa mga miyembro sa Simbahan karon
nga kaonon o dili kaonon.

Itandi kini nga mga panudlo ngadto sa Levitico 11 diin ang
Ginoo mitudlo sa mga anak ni Israel kon unsa ang ilang mahi-
mong kaunon ug dili mahimong kaunon.

Ngano nga Mahinungdanon Kini?

Ngano sa imong hunahuna ang Ginoo mimando sa iyang mga
katawhan sa dili pagkaon og pipila ka mga pagkaon? (Kon
ikaw nagkinahanglan og tabang, tan-awa sa Levitico 11:43–47;
1 Mga Taga-Corinto 6:19–20; D&P 89:1–4, 18–21).

Diha sa Levitico mga kapitulo 12–15 ang Ginoo mihatag og
panudlo mahitungod kon unsay “limpyo” ug “dili limpyo”
ubos sa balaod ni Moises kalabut sa lawasnon nga mga gamit
ug mga sakit. Ang Levitico 12 nagpasabut sa mga balaod nga
magamit sa mga babaye human sila manganak. Sulod sa usa
ka panahon sila gihunahuna nga “dili limpyo”apan ang Ginoo
milatid usab og piho nga mga ordinansa nga makahimo niini
pinaagi sa tulumanon “malimpyo” pag-usab human sa pila ka
panahon. Si Maria, ang inahan ni Jesus, misunod niini nga
mga ordinansa human si Jesus natawo (tan-awa sa Lucas
2:21–24, 39).

Pipila ka mga tawo naglibug sa ideya nga ang natural nga la-
wasnon nga mga gamit naghimo sa usa ka tawo nga dili lim-
pyo. Kita kinahanglan nga mosabut, bisan pa niana, nga ubos
sa balaod ni Moises, ang “dili limpyo”wala magpasabut og hu-
gaw o makalagot apan sa yano dili madawat nga moapil sa
sagrado nga mga ordinansa. Hinumdumi usab nga ang balaod
ni Moises gidesinyo sa paghatag og makita nga pisikal nga
mga pahinumdom nga makaplagan sa inadlaw nga kinabuhi
aron sa pagpahinumdom sa mga Israelita sa mas lawom nga
espirituhanon nga mga kamatuoran.

Levitico 12

Limpyo ug Dili Limpyo

C

B

A

Kuko nga pikas (bb. 3, 7,
26)—Tiil nga nabahin ngadto
sa duha ka bahin

Liebre (b. 6)—koneho

Mangdudugmok sa bukog,
ug ang esmerehon (b. 13)—
Ang Hebreohanon nga mga
pulong alang niini nga mga
hayop ingon og nagpasabut
nga kini matang sa

manunukob nga mga
langgam

Buitre (b. 14)—Tingali pila ka
matang sa manunukob nga
langgam

Laro (b. 16)—Cuckoo nga
langgam

Gamaw (b. 17)—Tingali pila
ka matang sa manunukob nga
langgam

Levitico 11

“Pulong sa Kaalam” alang 
sa mga Israelita
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Ang Levitico 13-14 nagtumong sa sakit nga sanla. Gikan sa
mga paghulagway dinhi niini nga mga kapitulo, kini nagpakita
nga ang sanla milakip og daghan nga nagkalain-lain nga ma-
katakod nga sakit sa panit. Alang sa dugang nga impormasyon
mahitungod sa “sanlahon” ug “sanla” tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Itandi ang Paglimpyo sa Sanla ngadto
sa Paglimpyo sa atong mga Sala

Tungod kay ang sanla makita kaayo ug milakip sa pagkadunot
o pagkadaot sa lawas, kini nagsilbi isip usa ka maayo kaayo
nga simbolo sa pagkamakasasala. Ang sala nagdaot sa usa ka
tawo sa espirituhanon nga paagi sama sa sanla nga nagdaot sa
usa ka tawo sa pisikal nga paagi. Ang Levitico 14 naghulagway
kon unsay kinahanglan gayud nga buhaton sa usa ka tawo nga
pinaagi sa tulumanon, o sa relihiyuso nga paagi, malimpyo hu-
man maayo sa sanla. Kita makakita og pagkasusama tali sa
proseso sa pagkalimpyo sa sanla ug kon sa unsa nga paagi
kita makabuntog sa mga epekto sa sala.

Sa dili ka pa magtuon sa Levitico 14, ikaw kinahanglan nga
makahibalo nga kon ang usa ka tawo nakakuha og sanla, siya
gikinahanglan nga mopuyo sa gawas sa puy-anan nga dapit.
Sama usab sa sala.Kon kita makasala, atong giputol ang atong
kaugalingon gikan sa hingpit nga pakigdait uban sa Ginoo ug
sa iyang Simbahan. Sama pananglit, kita mahimo nga dili tugu-
tan sa pag-ambit sa sakrament o sa pagdawat og rekomend sa
templo.

Ang mga lakang sa pagkahimong limpyo sa sanla pinaagi sa
tulumanon makaplagan diha sa mosunod nga mga pundok sa
mga bersikulo. Basaha ang matag grupo sa mga bersikulo gi-
kan sa Levitico 14, i-summarize ang matag lakang, ug ipasabut
kon giunsa pagtudlo sa mga lakang ang proseso sa sala ug pag-
hinulsol. Uban sa matag grupo sa mga bersikulo makakita ka
og pangutana nga motabang kanimo sa paghatag og tumong
sa imong panghunahuna.

1. Mga bersikulo 2–3. Kon ang sanla nagsimbolo sa sala, kinsa
kaha ang girepresentahan sa pari?

2. Mga bersikulo 4-8. Ikaw kinahanglan nga makahibalo nga
(a) ang kahoy nga cedro nailhan nga usa ka butang nga
nakatabang sa pagpalungtad og uban nga mga butang gi-
kan sa pagkadunot ug pagkadaot; (b) ang kolor nga eskar-
lata pula, nagpahinumdom kanato sa dugo, nga mao ang

simbolo sa kinabuhi ug sa Pag-ula; (c) ang hisopo gigamit
diha sa Daang Tugon isip usa ka tighinlo nga tanom; ug
(d) ang dugo ug tubig mga simbolo sa pagkatawo (tan-awa
sa Moises 6:59). Naghunahuna niini nga impormasyon,
unsa sa imong hunahuna ang gisimbolo niini nga mga
bersikulo?

3. Bersikulo 9. Ang mga bag-ong natawo kasagaran adunay
diyutay o walay buhok, gawas sa anaa sa ilang mga ulo
Unsa kaha ang mensahe niini nga bersikulo? (tan-awa sa
3 Nephi 11:37).

4. Mga bersikulo 10–14. Balika og hinumdom ang susama nga
gisimbolo diha sa Exodo 28–29. Sa unsa nga paagi ang gisim-
bolo magamit dinhi?

5. Mga bersikulo 15–18. Ang kahoy nga oliba usa ka timail-
han sa kalinaw ug kaputli, ug ang lana nga oliba nahimo
nga simbolo sa Espiritu Santo ug sa pagbuhat og matarung
nga mga buhat ug mga lihok sa serbisyo (tan-awa sa D&P
45:56–57). Sa unsa nga paagi kini kabahin sa proseso sa
paghimo nga malimpyo gikan sa sala? (tan-awa sa
2 Nephi 31:17).

6. Mga bersikulo 19–20. Sa katapusan, unsa ang naghimo sa
paghinulsol nga posible?

Ang unang kinse ka mga kapitulo sa Levitico tanan adunay
kalabutan kon unsaon sa mga tawo nga mahimong “mata-
rung” ngadto sa Dios pinaagi sa sakripisyo o kon giunsa nila
nga mahimong “limpyo” pinaagi sa tulumanon diha sa iyang
atubangan pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa iyang mga
balaod sa kalimpyo. Ang Levitico 15 naglangkob og dugang
nga mga panudlo mahitungod kon giunsa sa tawhanon nga
mga lihok sa pagpakiglabut ngadto sa pagkahimong limpyo o
dili limpyo ubos sa balaod ni Moises. Kita kinahanglan gayud
nga makaamgo, bisan pa niana, nga walay tinuod nga pagpa-
saylo sa mga sala nga walay kinasingkasing nga paghinulsol
ug sa Pag-ula ni Kristo. Ang Levitico 16 naghulagway og sa-
grado nga tulumanon nga gimando sa Ginoo sa mga Israelita
sa pagpahigayon kausa sa usa ka tuig diha sa piho nga pana-
hon nga nagsimbolo kon unsaon ni Jesukristo pag-ula alang sa
mga sala sa tanan nga mga katawhan. Samtang ang mga tulu-
manon nga gihulagway diha sa Levitico 1–15 tinagsa ang pag-
gamit, ang Adlaw sa Pag-ula nga gihulagway diha sa Levitico
16 misimbolo sa pag-ula alang sa mga sala sa tibuok nasud
nga Israelita ug kadto ang adlaw nga ang tibuok balay sa Israel
nagpuasa ug mipahulay.

Levitico 15–16

Ang Adlaw sa Pag-ula

A

Levitico 13–14

Sanla
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Pagsabut sa mga Kasulatan
Levitico 16

Levitico 16:10—Ang Palakawon nga Kanding
Ang palakawon nga kanding mao ang ngalan nga gihatag ngadto
sa kanding nga “mi-eskapo” ngadto sa kamingawan, dili na ga-
yud mobalik, uban sa dugo, o mga sala, sa mga katawhan diha
kaniya. Ang palakawon nga kanding nagsimbolo nga pinaagi sa
Pag-ula ang tanan nga mga sala sa Israel mahimo nga mapasaylo,
dili na gayud balikon.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sagrado ug Importante nga
Tulumanon

Ang Levitico 16:3–28 naglangkob og mga panudlo alang sa
mga pari sa Adlaw sa Pag-ula. Ang mosunod nga latid nagha-
tag og unom ka kinatibuk-ang mga lakang nga giapil diha sa
tulumanon. Sulati og mga tubag ang mga pangutana mahitu-
ngod sa matag lakang.

1. Unsa ang gisimbolo sa unsay gisugo sa Ginoo ni Aaron nga
buhaton diha sa bersikulo 4? (tan-awa sa bb. 3–5). (Paila:
Siguroha nga ikaw nakaila og unsay “lino”.)

2. Ngano nga si Aaron nagkinahanglan og duha ka mga kan-
ding? (tan-awa sa bb. 6–10).

3. Ngano sa imong hunahuna gikinahanglan ni Aaron ang pag-
himo og pag-ula alang sa iyang kaugalingon sa dili pa mag-
himo og pag-ula alang sa katawhan? (tan-awa sa bb. 11–14).
Sa unsa nga paagi kini nga lakang lahi sa diha nga gihimo
ni Kristo ang iyang Pag-ula? (tan-awa sa Mga Hebreohanon
9:6–14; Alma 34:8–12).

5. Ngano nga si Aaron nagkinahanglan nga molimpyo sa ba-
laan nga dapit sa templo? Unsay gisulti niini nga kinahang-
lanon kanimo mahitungod sa importansya sa pagkalimpyo
diha sa panan-awon sa Dios ug mahitungod sa gahum sa
Pag-ula? (tan-awa sa bb. 15–19).

6. Sa unsa nga paagi nga ang duha ka mga kanding (ang usa
gigamit alang sa paghalad ug ang usa nga gigamit isip

palakawon nga kanding) nagrepresentar ni Kristo ug sa
iyang Pag-ula? (tan-awa sa bb. 20–22).

7. Unsa ang gisimbolo sa mga responsibilidad ni Aaron ug sa
mga responsibilidad sa tawo kinsa migiya sa palakawon nga
kanding ngadto sa kamingawan? (tan-awa sa bb. 20–22; tan-
awa usab sa D&P 36:5–6).

Ang Levitico 17–18 nagrekord sa mga panudlo sa Ginoo
ngadto sa mga Israelita mahitungod sa mga pagsimba nga
sa dayag mobulag kanila gikan sa mini nga mga relihiyon
sa ilang panahon. Ang Levitico 17 naglangkob og mga pa-
nudlo kabahin sa unsay buhaton kon ang mga Israelita mo-
patay og hayop. Bisan kon ang hayop dili ipahalad, ang
mga Israelita gikinahanglan nga mopakita niini sa atuba-
ngan sa Ginoo diha sa tabernakulo. Kini nga nabatasan mi-
tabang sa pagpugong og bisan unsa nga sakripisyo ngadto
sa mini nga mga dios ug mitabang sa mga Israelita sa pag-
hinumdom nga ang tanan nilang naangkon naggikan sa
Ginoo. Ang Ginoo usab mimando sa mga Israelita diha sa
Levitico 17 sa dili pagkaon og dugo. Ang dugo kasagaran
nga simbolo alang sa kinabuhi, ug pila ka mini nga mga
relihiyon niini nga panahon milakip sa pag-inom sa dugo
isip kabahin sa ilang relihiyuso nga mga ritwal. Pinaagi
niini nga nabatasan ang mga tumutuo naningkamot sa
pagpalugway sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi. Ang
Ginoo mihatag sa Israel og nagkalain-lain nga mga sakri-
pisyo nga nagsimbolo sa mahinungdanon kaayo nga sakri-
pisyo ni Jesukristo, diin ang iyang dugo paagason aron sa
paghatag og kinabuhi nga dayon ngadto sa tanan kinsa
motuo diha kaniya ug mosunod sa iyang mga sugo (tan-
awa sa Levitico 17:11).

Ang Levitico 18 naglangkob sa pasidaan sa Ginoo ngadto
sa mga Israelita nga ang malaw-ay nga kinaiya sa pakighi-
lawas makahimo og kalaglagan sa mga nasud ug nga ang
mga Israelita pagalaglagon kon sila moapil niini nga mga
kalihokan.

Ang Levitico 19–20 nagrekord sa gipatigbabaw sa Ginoo
nga magpakabalaan. Ang pulong alang sa balaan sa

Levitico 19–20

“Magbalaan Kamo 
kay Ako Balaan”

Levitico 17–18

Likayi ang mga Pagsimba 
sa mga Dios-dios

A

Lino (b. 4)—Puti nga
panapton

Ibabaw sa unod (b. 4)—Pang-
ilawom nga bisti

Pagapapalaran (bb. 8–10)—
Pag-itsa og tiniman-an nga
mga bato o dice alang sa katu-
yoan sa walay tumong nga
pagpili og usa ka butang. Kon
ang balaan nga mga tawo
magpapalaran, kini usa ka
pagpaila sa hugot nga pagtuo
nga ang Dios modumala og
hitabo ug mohimo nga ang
iyang kabubut-on mahiba-

loan. Sa Levitico 16, ang usa
ka bato gitiman-an alang sa
Ginoo ug lain alang sa palaka-
won nga kanding. Sa diha nga
si Aaron miitsa sa mga bato,
nag-agad giunsa niini pag-
tugpa, usa ka kanding pagapi-
lion nga isakripisyo ug ang
lain gipili aron palakawon.

Ang pagpamatuod (b. 13)—
Ang arka sa pakigsaad

Magabalaan (b. 19)—
Naghimo nga sagrado

Pagtabon (b. 20)—Pag-ula
alang
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Hebreohanon mao ang “qadash,” nga nagpasabut sa pagba-
laan, paghalad, ug sa pagpahinungod o sa pagbulag gikan sa
kalibutan ug sa pagkakalibutanon. Wala lamang magmando
ang Ginoo sa mga Israelita sa pagbalaan, apan dinhi niining
duha ka mga kapitulo mihatag siya og piho nga mga ehem-
plo sa mga butang nga ilang mabuhat sa ilang inadlaw-
adlaw nga kinabuhi sa pagsunod niini nga sugo. Ang matag
usa niini nga piho nga mga nabatasan mitabang sa pagpahi-
numdom sa mga Israelita sa pagbulag sa ilang mga kaugali-
ngon gikan sa kalibutan ug sa dili makadiosnon nga mga
nabatasan. Si Jesus sa kadugayan mipasabut sa sukaranan
nga baruganan luyo sa pagkabalaan sa diha nga siya mi-
tudlo sa iyang mga Apostoles nga siya dili mokuha kanila
gikan sa kalibutan apan mopanalipod kanila gikan sa dautan
(tan-awa sa 17:14–16).

Samtang ikaw magbasa, tinoa ang baruganan luyo sa ma-
tag sugo nga gihatag sa Ginoo. Sa unsa nga mga paagi nga
siya misugo kanato sa pagpuyo niini nga mga baruganan
karon samtang kita naningkamot nga mahimong “dili iya
sa kalibutan”?

Pagsabut sa mga Kasulatan
Levitico 19

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangitaa ang Baruganan

Kon imong hunahunaon ang baruganan nga anaa sa matag
sugo diha sa Levitico 19, hapit tanan nga sugo diha sa kapitulo
magamit sa Santos sa Ulahing Adlaw karon. Ang pipila mga
tataw (sama sa anaa sa bb. 11–12), apan ang uban ingon og dili
sinati ngari kanato. Pagpili og duha sa mga sugo diha sa
Levitico 19 nga ingon og alang gayud sa mga katawhan nia-
nang adlawa. Ilha ang mga baruganan nga anaa sa mga sugo
ug usba pagsulat kini nga aron magamit sa atong panahon.

Sama pananglit, diha sa bersikulo 19 ang Ginoo miingon nga
dili pagapugasan ang uma uban sa duha ka nagkalain-lain nga
matang sa binhi o sa usa ka piraso sa saput nga adunay duha
ka nagkalain-lain nga panapton niini. Pinaagi niini nga mga
sugo, ang Ginoo mipahinumdom sa Israel nga sila dili makig-
sagol sa ilang mga kaugalingon uban sa kalibutan ug magpabi-
lin nga balaan. Karon kita mahimo nga mogamit niini nga
baruganan ngadto sa ideya sa pakig-date o sa pakigminyo. Kita
kinahanglan nga makig-date og mga miyembro sa Simbahan ug
makigminyo sulod sa pakigsaad.

Scripture Mastery—Levitico 19:18

Basaha ang sugo ni Jesus diha sa Mateo 22:35–39. Unsa ang gi-
sulti sa Ginoo diha sa Levitico mahitungod sa importansya ni-
ini nga sugo?

Ang Levitico 21–22 naglangkob og mga sugo kalabut sa pag-
kabalaan sa mga pari, sa ilang mga pamilya, ug sa mga sakri-
pisyo nga ilang gihalad. Karon kita usab adunay espesyal nga
mga sumbanan alang niadtong kinsa nag-alagad og mga mis-
yon ug sa mga katungdanan nga may awtoridad, maingon
man mga sumbanan alang sa paagi nga ang atong mga ordi-
nansa ipahigayon.

Nagsaysay ang Levitico 23 kon giunsa sa Ginoo pagtukod
ang lima ka balaan nga mga panahon sa diha nga ang ti-
buok Israel gikinahanglan nga maghimo og talagsaon nga
paningkamot nga mabalaan ug mas maduol ngadto kaniya.
Kini nga mga panahon diha sa Igpapahulay (tan-awa sa
bb. 1–3); diha sa Fiesta sa mga Tinapay nga walay Levadura, 
o sa Pagpalabay (tan-awa sa bb. 4–14); diha sa Fiesta sa
mga Semana, o Pentecostes (tan-awa sa bb. 15–23); diha
sa Adlaw sa Pag-ula (tan-awa sa bb. 26–32); ug diha sa
Fiesta sa mga Tabernakulo (tan-awa sa bb. 33–44). 

Ang Levitico 25 may kalambigtan sa kapitulo 23 sa tema.
Sa Levitico 25 atong mabasa nga ang Ginoo misugo sa mga
Israelita sa dili lamang pagbaton og Igpapahulay matag
ikapito nga adlaw apan sa pagpahayag sa ikapito nga tuig
nga Igpapahulay nga tuig. Dinhi niini nga Igpapahulay

Levitico 23–25

Balaan nga mga 
Adlaw ug mga Hitabo

Levitico 21–22

Pagkabalaan sa Priesthood

A

Mahadlok (b. 3)—Gugma ug
pagtahud

Mipasipala (bb. 8, 12)—
Pagyama-yama sa sagrado

Mga hagdawonon (b. 9)—
Unsa ang nahibilin human
ang uma gianihan sa unang
higayon

Paglupigan (b. 13)—
Pagatikasan

Pagpaliwat (b. 19)—Paanakan

Pagpugasan (b. 19)—
Pagatanuman

Kalaslon (b. 20)—Sinayuran
nga magminyo

Gilukat (b. 20)—Gibayaran ug
gihimong gawasnon

Magdiwata, magapanagna
(b. 26)—Lain-lain nga matang
sa paghimalad

Pagtobtoban ang inyong mga
ulo (b. 27)—Nagpasabut og
usa ka matang sa tupi nga
gigamit niadto nga miapil og
mini nga mga relihiyon

Kanila nga mga espiritista (b.
31)—Kadto kinsa miangkon
nga nakigsulti uban sa mga
espiritu sa patay

Mga salamangkiro (b. 31)—
Mga tawo kinsa nagtawag sa
mga espiritu sa patay

Ephah, hin (b. 36)—Mga
yunit sa pagsukod (tan-awa sa
Bible Dictionary, s.v. “Weights
and measures”)



nga tuig sila dili magpatubo og tanom apan papahulayon
ang yuta. Dugang pa, human sa pito pil-on og kapito ka
tuig (kwarenta y nuwebe ka tuig), ang ika-singkwenta nga
tuig himoon nga espesyal nga Igpapahulay nga tuig, gita-
wag og tinghugyaw nga tuig. Dili lamang nga ang mga
Israelita dili patamnon o paanihon sulod sa tinghugyaw,
apan sila kinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga mga
utang ug buhian ang tanan nga mga ulipon. Ang tinghug-
yaw nagpahinumdom sa mga Israelita nga tungod kay ang
Ginoo maloloy-on ngadto kanila, sila kinahanglan nga
magmaloloy-on ngadto sa uban ug sa yuta.

Ang Levitico 24 naglangkob og pipila ka mga panudlo
sa paggamit sa tangkawan ug sa lamesa sa tinapay nga
gibutang sa atubangan sa Ginoo diha sa tabernakulo.
Ang kapitulo 24 dayon nagsaysay sa istorya sa usa ka
tawo kinsa nanamastamas sa pangalan sa Dios ug gipatay
sanglit ang pagpanamastamas sa piho gidili diha sa mga
sugo nga gihatag sa Dios sa mga anak ni Israel. Kabahin
sa pagpasabut alang sa iyang silot naglakip sa bantugan
nga mga hugpong sa pulong nga “mata sa mata, ngipon
sa ngipon” (b. 20).

Ingon nga nakapasabut kon unsay iyang gipaabut sa mga
Israelita kalabut sa relihiyuso nga pagkalimpyo ug pagkaba-
laan, ang Ginoo mitapos sa basahon sa Levitico uban sa
pagpasabut sa mga sangputanan sa pagsunod o sa dili pag-
sunod niini nga mga sugo (tan-awa sa Levitico 26). Ang
Ginoo mihatag usab og pipila ka panapos nga tambag mahi-
tungod sa hingpit nga paghalad sa kaugalingon ngadto sa
pag-alagad sa Ginoo.

Pagsabut sa mga Kasulatan
Levitico 26

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ilha ang mga Pagpili ug ang mga
Sangputanan

Paghimo og tsart diha sa imong papel nga adunay duha ka
mga kolum sama sa usa nga anaa sa ubos. Butangi og panga-
lan ang usa ka kolum og “Kon” ug ang usa ka kolum
“Tungod niana.”

1. Samtang imong basa-
hon ang Levitico 26,
pangitaa ang pulong
nga kon. Mahimo nga
imong markahan o li-
nginan kini diha sa
imong mga kasulatan.
Isulat diha sa “Kon”
nga kolum ang mga
butang nga gisulti
sa Ginoo nga mahi-
mong buhaton sa mga
Israelita.

2. Pangitaa ang pulong nga tungod niana sa dapit duol human
sa mga kon nga imong makit-an sa unang lakang. Markahi
o lingini kini diha sa imong mga kasulatan. Ilista diha sa
“Tungod niana” nga kolum unsa ang gisulti sa Ginoo nga
mahitabo kon ang Israel mohimo og pila ka mga pagpili.
Padayona ngadto sa tibuok kapitulo ug pangita pa og dag-
han nga “kon-tungod niana” nga mga koneksyon.

Kon Tungod Niana

Mga Pagpili 
nga Mahimo 
sa mga 
Israelita

Mga Sangputanan 
alang Niadto nga 
mga Pagpili

A

Pagtarung (b. 13)—Luwas

Tesis, ug hilanat (b. 16)—Mga
sakit

Magalutos (bb. 17, 36–37)—
Magagukod

Batok (bb. 21, 23–24, 27, 41)—
Sa pagsupak

Kamingawan (bb. 22, 33, 35,
43)—Walay tawo

Kamatay (b. 25)—Mga kagul-
anan, mga sakit

Pala (b. 26)—Sangkap

Pagalaglagon (bb. 31–32)—
Pagalumpagon

Pagaluyahon (b. 36)—Kulang
sa kaisug

Paggiuk (b. 5)—Pag-ani sa
lugas

Modangat (b. 5)—Mohangtud

Magkaon kamo sa daan nga
abut, ug habwaon ang daan
tungod kay adunay bag-o (b.
10)—Kamo mokaon gihapon
gikan sa tinipigan sa miaging

tuig sa diha nga ang bag-o
moabut, ug inyong
kinahanglan nga ibalhin ang
daan aron paghatag og lugar
alang sa bag-o.

Magadumot (bb. 11, 15, 30,
43–44)—Wala makagusto ug
gipasagdan

Levitico 26–27

Mga Panalangin 
o mga Pagtunglo
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Ang basahon nga
Numeros gipangalanan
sa diha nga kini gihu-
bad ngadto sa Griyego
tungod kay kini nag-
langkob sa asoy sa
duha ka mga higayon
sa diha nga “giisip” o
“giihap” ni Moises ang
mga tawo sa Israel
(tan-awa sa Numeros
1–4; 26). Pipila sa mga
Hebreohanon mitawag
niini og Vayedabber
(ang unang pulong

diha sa basahon nga Hebreohanon), nga nagpasabut og “Ug
Siya namulong.” Kini nga pangalan ingon og angay sanglit ang
Numeros naglangkob og labaw sa 150 ka mga asoy sa Dios nga
nakigsulti ngadto ni Moises. Ang basahon mas kasagaran gitawag
og Bemidbar sa Hebreohanon, nga nagpasabut “Diha sa kaminga-
wan,” naghulagway sa nahitaboan sa hapit tibuok nga basahon.
Bisan tuod og ang ulohan nga “Numeros” ingon og yano, ang ba-
sahon sa tinuoray naglangkob og pipila ka mahinungdanon ug
makadasig nga mga istorya sa kwarenta ka tuig nga paglibud-
libod sa Israel diha sa disyerto sa Sinai.

Pagpangandam sa Pagbasa sa Numeros
Ang Numeros naglangkob og daghan nga istorya sa pagbagul-
bol, pagmulo, ug pagsukol bisan sa labing suod nga mga higala
ni Moises ug mga sakop sa pamilya. Ang Ginoo mihatag sa mga
anak ni Israel sa oportunidad sa pagsulod sa ilang yuta sa saad
mga usa ka tuig human sila mibiya sa Ehipto, apan sila nahad-
lok, mibagulbol, ug misukol, busa sila nawad-an sa oportunidad.
Samtang imong basahon kinahanglan nga imong hunahunaon
nga kita, sama sa mga anak ni Israel, adunay propeta karon.
Giunsa nato pagdawat ang iyang tambag? Unsa ang mga sang-
putanan sa pagsunod o dili pagsunod sa tambag sa propeta?

Ang basahon sa Numeros mahimo nga bahinon ngadto sa tulo
ka mga seksyon: (1) pagbiya sa Sinai (tan-awa sa mga kapitulo
1–10), (2) pagpanaw diha sa kamingawan (tan-awa sa mga kapi-
tulo 11–21), ug (3) pag-andam sa pagsulod sa yuta sa saad (tan-
awa sa mga kapitulo 22–36).

Nagsaysay ang Numeros 1–4 kon giunsa ang Israel sa pag-
ihap pinaagi sa tribo o pamilya. Ang tribo ni Jose midawat og
doble nga panulundon tungod sa katungod sa unang natawo.
Kining doble nga kabilin gibahin tali sa duha ka mga anak
nga lalaki ni Jose nga si Ephraim ug Manases. Agi og resulta,
kining duha ka mga anak nga lalaki gihatagan og kahimtang

isip magkalahi nga mga tribo ni Israel (tan-awa sa Genesis
48:5), naghimo ngadto sa napulog tulo ka mga tribo sa Israel.
Ang tribo ni Levi adunay linain nga calling sa paghupot sa
priesthood ug pagpahigayon sa mga ordinansa ubos sa balaod
ni Moises. Tungod niini nga calling, sila mipuyo taliwala sa
tanang uban pa nga mga tribo ug wala ipha sa sama nga pa-
agi. Ang Israel sa kinatibuk-an gihunahuna nga adunay na-
pulog duha ka mga tribo—dugang sa mga Levihanon. Ang
Numeros 1–2 nagsaysay nga ang napulog duha ka mga tribo
giihap ug gipundok ngadto sa mga grupo alang sa paglakaw
ug pagkampo. Ang mga Numeros 3–4 nagrekord kon giunsa
ang mga Levihanon sa pag-ihap ug sa paghatag sa ilang mga
buluhaton.

Ang Numeros 3–4 usab nagpasabut nga ang tanan nga
unang natawo sa mga anak ni Israel iya sa Ginoo tungod kay
sila naluwas pinaagi lamang sa kalooy sa Ginoo sa diha nga
sila mibutang og dugo diha sa babag sa ilang pultahan sa pa-
nahon sa ikanapulo nga kagul-anan sa Ehipto (tan-awa sa
Exodo 12–13). Ang Ginoo mipasabut, bisan pa niana, kay sa
paalagaron ang unang natawo sa matag banay kaniya sa ti-
buok panahon, iyang himoon ang mga Levihanon nga moala-
gad ilis kanila. Sa pagpakita nga ilang giila ang pag-alagad
sa mga Levihanon ilis kanila, ang matag unang natawo nga
lalaki diha sa uban nga napulog duha ka mga tribo gikina-
hanglan nga mobayad og pila ka kantidad sa kwarta matag
tuig aron sa pagsuporta sa trabaho sa mga Levihanon diha sa
tabernakulo. Kini gitawag og “salapi-nga-lukat” (tan-awa sa
Numeros 3:44–51).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kini Mahimo nga Ikaw

Basaha ang Numeros 3:12–13; 4:40–41 ug ang pagpasabut sa
Numeros 1–4 diha sa ibabaw aron sa pagkat-on kon unsa ang
gipamulong sa Ginoo mahitungod sa unang natawo sa tibuok
Israel. Dayon basaha ang 2 Nephi 9:6–9, ug ipasabut kon sa
unsa nga paagi kita ikatandi ngadto sa unang natawo sa Israel.

A

Nephtali

Manases

Ephraim

Benjamin

Zabulon

Juda

Issachar

Simeon

Dan

Moises
Aaron

Amihanan

Habagatan

SilanganKasadpan

Ruben

Aser

Gad

Ang Tabernakulo 
ug ang Korte sa 
Kongregasyon

Levi
Mga Anak nga 
Lalaki ni Merari

Levi
Mga Anak nga 
Lalaki ni Coath

Levi
Mga Anak 
nga Lalaki 
ni Gerson

Numeros 1–4

Ang Census

EDOM

MOAB

YUTA SA MIDIAN

CA
NA

AN

Dagat sa Chinnereth (Galilea)

Jerico
Mt. Nebo

Asin nga Dagat 
    (Patay nga Dagat)

Su
ba

 s
a 

N
ilo

 

Pulang 
Dagat

Bukid sa Sinai (Horeb)

Ezion-geber

EHIPTO

GOSHEN
Ramses

Succoth
Kamingawan 

sa Shur

Kamingawan 
sa Etham

Dagat sa 
Mediterranean 

Damasco

Jerusalem

AMMON

Hebron

Gulpo sa Suez

SINAI 
PENINSULA

BASHAN

Kamingawan 
sa Sin
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Ang Basahon sa Numeros



Sa lain nga pagkasulti, kon wala ang Pag-ula ni Kristo, unsa
ang mahitabo kanato? (tan-awa usab sa 1 Mga Taga-Corinto
6:19–20; 1 Pedro 1:18–19).

Unsa ang Kinahanglan Nimong
Buhaton?

Naghunahuna sa unsay imong nakat-unan diha sa kalihokan
A, sa unsa nga paagi nga ang pagkahibalo kang kinsa kita na-
sakop makaapekto sa atong mga prayoridad? Unsa ang gipa-
ngayo sa Ginoo nga atong buhaton nga ikatandi ngadto sa
“salapi-nga-lukat”?

Ang Numeros 5–6 naglangkob og dugang nga mga panudlo
nga gihatag sa Ginoo kalabut sa sakit (tan-awa sa 5:1–4), pag-
hinulsol (tan-awa sa 5:5–10), unsa ang pagabuhaton sa usa ka
bana kon siya naghunahuna nga ang iyang asawa nagluib ka-
niya (tan-awa sa 5:11–31), kadtong kinsa naghimo og linain
nga panaad nga moalagad sa Ginoo (mga Nazareo; tan-awa sa
6:1–21), ug ang panalangin nga kinahanglang litukon sa mga
pari diha sa mga katawhan (tan-awa sa 6:22–27). Diha sa
Numeros 7–8 atong mabasa ang mahitungod sa mga paghalad
nga gihimo diha sa pagpahinungod sa tabernakulo ug sa pag-
set apart sa mga Levihanon sa pagpahigayon sa ilang linain
nga mga calling sa priesthood.

Kini nga giya sa pagtuon naghatag og espesyal nga pagta-
gad ngadto sa Numeros 6, nga naghulagway sa mga balaod
sa Nazareo. Sa Hebreohanon ang nazir nagpasabut og “usa
ka tawo nga mahalaron o maunungon.” Sa ingon, kon ang
mga katawhan mopasalig sa ilang mga kaugalingon sa usa
ka linain nga paagi ngadto sa Ginoo, o ang ilang mga gini-
kanan mipasalig kanila ngadto sa Ginoo, sila gitawag og
“mga Nazareo”

Pagsabut sa mga Kasulatan
Numeros 6

Numeros 6:22–27—Usa ka Panalangin alang
sa Israel gikan sa mga Lider Niini
Ang dinihugan sa Ginoo sa gihapon kanunay naghalad og mga
panalangin alang sa tibuok nga kongregasyon o sa Simbahan
sa kinatibuk-an. Sama pananglit, hunahunaa ang mosunod
nga mga panalangin nga gihatag sa tulo ka nagkalain-lain nga
mga Presidente sa Simbahan diha sa kinatibuk-an nga mga
komperensya:

“Karon, diha sa awtoridad sa sagrado nga priesthood nga gitug-
yan kanako, ako nag-ampo sa akong panalangin alang sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug alang sa maayong mga tawo 
sa tanan nga dapit.

“Ako manalangin kaninyo uban sa dugang nga pag-ila aron sa
paghukom tali ni Kristo ug sa anti-Kristo. Ako manalangin ka-
ninyo ug dugang nga pagsabut sa Basahon ni Mormon” (Ezra Taft
Benson, sa Conference Report, Abr. 1986, 100; o Ensign, Mayo
1986, 78).

“Ug karon akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pinaagi sa ga-
hum og awtoridad sa priesthood nga gitugyan ngari kanako ug pi-
naagi sa calling nga karon akong gihuptan, ako nag-ampo sa akong
mga panalangin alang kaninyo. Ako manalangin kaninyo sa inyong
mga paningkamot nga magpuyo og mas Kristohanon nga kinabuhi.
Ako manalangin kaninyo og nagtubo nga tinguha nga magpakata-
kus sa usa ka rekomend sa templo ug sa pagtambong sa templo ka-
nunay kutob nga itugot sa higayon. Ako manalangin kaninyo nga
madawat ang kalinaw sa atong Langitnong Amahan diha sa inyong
mga panimalay ug magiyahan sa pagtudlo sa inyong mga pamilya
sa pagsunod sa Agalon” (Howard W. Hunter, sa Conference Report,
Okt. 1994, 119; o Ensign, Nob. 1994, 88).

“Kami magbilin og panalangin diha kaninyo, gani usa ka apos-
tolikanhong panalangin. Kami manalangin kaninyo nga ang
Ginoo unta mopahiyom uban sa kalooy diha kaninyo, nga unta
adunay kalipay ug kalinaw sa inyong mga panimalay, ug sa in-
yong kinabuhi, nga ang usa ka kahimtang sa gugma ug pagta-
hud ug pagdayeg unta mabati taliwala sa mga bana ug mga
asawa, mga anak ug mga ginikanan. Unta kamo ‘mohangad
ngadto sa Dios ug magpakabuhi’ (Alma 37:47) uban sa kalipay,
uban sa kasigurohan, uban sa kalinaw, uban sa hugot nga pag-
tuo” (Gordon B. Hinckley, sa Conference Report, Abr. 1995, 118;
o Ensign, Mayo 1995, 88).

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–D) samtang
imong tun-an ang Numeros 6.

Pagsulat og Pahibalo

Pagsulat og kintahay usa ka pahibalo nga nagkinahanglan ka
og tawo nga mahimong mga Nazareo. Ang imong pahibalo ki-
nahanglan nga maglakip og dili mokubos sa tulo ka mga bu-
tang nga gipaabut sa Ginoo sa usa ka Nazareo (paghatag og
espesyal nga pagtagad ngadto sa Numeros 6:3–7).

Kinsa ang Pipila sa Bantugan nga
mga Nazareo?

Basaha ang mosunod nga mga kasulatan ug paghingalan og
tulo ka mga tawo kinsa mga Nazareo: Mga Maghuhukom 13:5,
24; 1 Samuel 1:11, 19–20, 28; Lucas 1:13–15.

Gamita Kini Karon

Unsay gisugo kanato nga buhaton karon aron sa pagpahinungod
sa atong mga kaugalingon ngadto sa Dios nga naghimo kanato
nga lahi kay sa uban nga daghang mga tawo sa kalibutan?

C

B

A

Igapaibabaw ang iyang nawong (b. 26)—Ipakita ang iyang
nawong

Numeros 5–8

Mga Dugang ngadto 
sa Balaod ni Moises

B

74



75

Paghunahuna og usa ka Panalangin
gikan sa Imong mga Lider

Pagpili og usa sa mga panalangin gikan sa seksyon nga
“Pagsabut sa mga Kasulatan” nga seksyon sa ibabaw nga
imong gusto nga madawat, ug ipasabut og ngano. Unsa ang ki-
nahanglan gayud nimo nga buhaton aron makadawat niana
nga panalangin?

Ang Numeros 9 nagtimaan sa sinugdanan sa ikaduha nga tuig
sa panaw sa mga Israelita gikan sa Ehipto ngadto sa yuta sa
saad. Nagsaysay ang Kapitulo 9 kon unsay kinahanglan nga
buhaton sa mga Israelita aron magpabilin nga may pasalig
ngadto sa Ginoo ug kon sa unsa nga paagi sila makahibalo nga
siya uban kanila. Unsaon nato sa pagpakita sa Ginoo karon
nga kita may pasalig ngadto kaniya, ug unsaon niya pagpahi-
balo kanato nga siya uban kanato?

Pagsabut sa mga Kasulatan
Numeros 9

Numeros 9:6–14—Kinsa ang Kinahanglan nga
Moapil sa Pagpalabay?

Kini makapaikag nga mohatag og pagtagad diha sa Numeros 9
ang pipila ka mga tawo kinsa nakaduol og patay nga lawas, ti-
ngali pinaagi lamang sa pagkuyog sa mga tawo kinsa milubong
sa patay nga paryente, wala tuguti sa pag-apil sa Pagpalabay.
Sumala sa balaod ni Moises, sila mga “dili limpyo.” Ang
Ginoo mipadayag ngadto ni Moises, bisan pa niana, nga ang
Pagpalabay importante kaayo nga bisan kadto nga mga dili lim-
pyo tungod kay sila mihikap og patay nga lawas kinahanglan
nga moapil. Dugang pa, ang Ginoo miingon nga kini usa ka
bug-at kaayo nga sala nga maghingpit sa pagkalimpyo ug ma-
kasarang ug modumili sa pag-apil sa pagkaon sa Pagpalabay.

Sukad ang Manluluwas mipasiugda sa sakrament aron sa pag-
puli sa Pagpalabay, kita mahimo nga mohunahuna og pipila ka
personal nga mga paggamit niini. Sama pananglit, kita kina-
hanglan nga mopahimulos sa matag oportunidad nga anaa sa
pag-apil sa takus nga paagi diha sa ordinansa sa sakrament. Ang
pagbaton sa oportunidad ug dayon modumili sa pagtambong sa
atong mga sakrament miting usa ka sala. Ang pag-ambit sa sak-
rament importante kaayo nga ang Ginoo buot kanato nga moa-
pil bisan gani kita adunay personal nga mga buling sa atong
kinabuhi. Ang atong mga priesthood lider makatambag kanato

mahitungod kon kanus-a kita kinahanglan angay o dili angay
moambit sa sakrament, nga mao ang baruganan luyo sa unsa
ang nahitabo diha sa kapitulo 9.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kanunay Hinumdumi

Ang unang tunga sa Numeros 9 nagsaysay sa unang aniber-
saryo sa Pagpalabay didto sa Ehipto. Hunahunaa ang mosu-
nod nga importante nga mga pulong ug mga hugpong sa
pulong ug ihulagway kon sa unsa nga paagi kini may kala-
butan ngadto sa Pagpalabay (mahimo nga imong balikon
pagtan-aw ang imong gitun-an sa Exodo 12):

1. Ikanapulog upat nga adlaw sa unang buwan

2. Tinapay nga walay levadura ug mapait nga mga utanon

3. Walay bali nga mga bukog

Giunsa sa Ginoo Paggiya Kanila?

1. Ihulagway kon giunsa sa Numeros 9:15–23 pagsulti sa pag-
giya sa Ginoo sa mga anak ni Israel.

2. Unsa sa imong hunahuna ang nakat-unan sa mga anak ni
Israel pinaagi sa pagkaginiyahan ngadto sa kamingawan sa
ingon niini nga paagi?

3. Giunsa sa Ginoo paggiya ang iyang mga katawhan karon?

Nagsaysay ang Numeros 10 sa
unang kalihokan sa kampo sa
Israel palayo gikan sa Bukid sa
Sinai human sa dugay nga pag-
puyo didto. Sa dihang mibiya
ang mga Israelita, ilang gikasu-
gat ang umagad nga lalaki ni
Moises ug gidapit siya nga mo-
kuyog kanila—sama lamang
nga kita kinahanglan nga mo-
dapit sa uban sa pagkuyog ka-
nato sa atong panaw balik
ngadto sa Dios.

Ang Numeros 10 usab nagpasabut nga ang tabernakulo—
nagrepresentar sa dapit diin ang Ginoo nagpuyo—mao ang
gipunting sa ilang pagtagad samtang sila mipanaw.

Numeros 10

Pagbiya sa Sinai

B

A

Iyang natudlong panahon
(bb. 2–3, 7, 13)—Ang pinili
nga panahon sa Ginoo

Usa ka balaod (b. 14)—Ang
mao gihapon nga mga balaod
og mga nabatasan

Numeros 9

Ang Unang Pagpalabay 
didto sa Kamingawan

D



Hunahunaa kon sa unsa nga paagi ang mosunod nga mga
pangutana magamit ngadto sa mga Israelita samtang ikaw
magbasa sa Numeros 11: Unsa ang imong bation kon ikaw
naghimo og usa ka butang nga maayo alang sa lain nga tawo
ug sila mireklamo agi og tubag? Unsa ang mahitabo kon ang
Ginoo mihatag kanimo sa tanan nga imong gipangayo sa wa-
lay paghunahuna kon makaayo ba o dili alang kanimo ang
imong gipangayo?

Pagsabut sa mga Kasulatan
Numeros 11

Numeros 11:29—Si Moises Nangandoy Nga Unta
Ang Tanan Nga Mga Katawhan Mga Propeta
Si Propeta Joseph Smith miingon, “Ang Dios wala magpadayag
og bisan unsa ngadto ni Joseph, nga dili usab niya ipadayag
ngadto sa Napulog Duha, ug bisan gani ang pinakaubos nga
Santos mahimo nga makahibalo sa tanan nga mga butang ingon
ka dali sama sa pagsabut niya niini (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 149).

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang tulo sa mosunod nga mga kalihokan (A–E) samtang
ikaw magtuon sa Numeros 11.

Pipila ka mga Pagmulo ug Pagsaway
Karon

Hunahunaa nga imong gibati ang sama nga gibati sa mga
Israelita diha sa Numeros 11:1–9. Pagsulat og mubo nga sulat
sa pagmulo ngadto ni Moises nga nagpakita unsay imong gi-
hunahuna nga gisulti sa mga katawhan niadtong panahona.

Pagsulat og Tubag

Gamita unsay gisulti ni Moises diha sa Numeros 11:10–15 ug
kutob sa unsay imong nakat-unan mahitungod niini nga pa-
naw ug pagsulat unsaon kaha nimo pagtubag ang pagmulo
sa mga Israelita kon ikaw ang ilang lider.

Unsa ang Mahitabo Kon Kita
Magmulo?

Tan-awa ang Numeros 11:1–4; Judas 1:14–16 ug isaysay unsa
ang nahitabo sa kadugayan ngadto sa mga katawhan kinsa
nagmulo o nagbagulbol batok sa Ginoo ug sa iyang mga sulu-
goon. Tan-awa sa Numeros 11:20 kon unsa ang gisulti sa Ginoo
nga gibuhat sa tinuoray sa mga anak ni Israel sa diha nga sila
nagmulo batok ni Moises.

Pangita og Importante nga mga
Pulong

Pangitaa kon unsa sa imong hunahuna ang tulo ka importante
nga mga pulong o mga hugpong sa pulong nga naghulagway
unsa ang gibuhat sa kapitoan ka mga lalaki ug ngano nga sila
gitawag agi og tubag sa nawala nga kadasig ni Moises.

Unsa ang Leksyon?

Basaha ang Mga Taga-Galacia 5:16–17 ug isaysay kon giunsa
niini nga mga bersikulo pagpahayag kon unsa ang gihunahuna
nga kinatibuk-an nga ideya sa Numeros 11. Paghunahuna ma-
hitungod sa kahulugan sa pulong pangibug sa unod ug unsa ang
gibuhat sa Ginoo ngadto sa kapitoan ka mga elder agi og tubag
ngadto sa sitwasyon.

Usa sa nindot kaayo nga mga butang mahitungod sa Simbahan
sa Ginoo mao nga kini naghimo nga maanaa ang mga gasa sa
Espiritu ngadto sa tanan kinsa sa katakus naningkamot niini.

Numeros 12

Pagpaluyo o 
Pagsalikway sa Propeta

E

D

C

B

A

Misilaub (bb. 1, 10, 33)—
Nakutaw

Nagpakighilawas sa
hilabihan (b. 4)—Mibati og
kusog nga mga tinguha sa
pagtagbaw sa ilang mga
kaibug (niini nga sitwasyon,
tinguha alang sa pagkaon
gawas sa mana)

Unod (bb. 4, 13, 18, 21, 33)—
Karne

Atong kalag nagamala (b.
6)—Nawad-an kami sa among
gana (sa mana)

Culantro (b. 7)—Usa ka
tanom nga sama sa tanglad

Bdelio (b. 7)—Resin, usa ka
tagukon nga butang

Lusong (b. 8)—Sudlanan nga
sama sa panaksan 

Gipanumpa (b. 12)—Gisaad

Kon mao kini (b. 15)—Niini
nga paagi

Pagkaalaut (b. 15)—Hilabihan
ka walay kalipay

Magabalaan (b. 18)—
Mangandam alang sa

Magalakaw (b. 21)—Mga
lalaki lapas sa baynte anyos
ang panuigon kinsa mahimo
nga sundalo

Nangabugho ka ba(b. 29)—
Nasina ka ba

Duha ka mga maniko (b. 31)—
Gibana-bana nga tulo ka pye
(usa ka metro)

Napulo ka mga omer (b.
32)—Gibana-bana nga 2,300
ka litro

Nanagkaibug (b. 34)—
Pagtinguha sa mga butang
nga adunay kalabutan sa
mga lawasnon nga mga
kaibug

Numeros 11

Ang mga Israelita Gidala 
sa Ilang mga Kaibug
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Kini nga kamatuoran gipakita diha sa Numeros 11 sa diha
nga ang Espiritu sa Ginoo mitungha sa kapitoan ka mga
tawo nga Israelita ug sila nanagna. Samtang ang bisan kinsa
mahimo nga makasinati niini nga mga gasa, kinahanglan ga-
yud nga padayon ang kahusay diha sa gingharian sa Ginoo.
Nagtawag siya og mga lalaki sa pagdumala ug naghatag kanila
og linain nga inspirasyon nga gikinahanglan sa pagdumala sa
Simbahan. Ang pagsinati og espirituhanon nga mga gasa wala
magpasabut nga kita dili na ubos sa mga lider nga priesthood
nga pinili sa Dios sa pagdumala diha kanato.

Ingon nga nakadawat og espirituhanon nga mga gasa o kahi-
balo, ang pipila sa mga miyembro nagsugod sa pagtan-aw sa
ilang mga kaugalingon ingon og mas maayo pa kay niadtong
kinsa nagdumala ibabaw kanila. Kini nga garbo sa kasagaran
naggiya ngadto sa pagpanaway sa usa ka lider ug usa ka dili
kinabubut-on nga pagsunod sa tambag. Gawas kon ang hina-
wayon nga mga tawo mopaubos sa ilang mga kaugalingon ug
maghinulsol sa ilang mga pagbati, sa dili madugay ilang 
makit-an ang ilang mga kaugalingon nga nahimulag gikan sa
Espiritu ug ngadto sa dalan sa apostasiya. Ang Numeros 12
wala lamang magtudlo sa baruganan sa pagpaluyo sa atong
mga lider apan kini usab nagpakita nga bisan kadtong kinsa
mas nakahibalo mahimo nga mahulog niini nga tintasyon.

Pagsabut sa mga Kasulatan
Numeros 12

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Mahitabo Kon atong
Sawayon ang Propeta o ang Uban
nga mga Lider sa Simbahan?

1. Unsa nga mga leksyon sa imong hunahuna ang gisimbolo
pinaagi sa unsa ang nahitabo ngadto ni Miriam?

2. Sa unsa nga paagi nga ang silot ni Miriam may kala-
butan ngadto sa unsay atong mabasa diha sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 1:14?

Unsa ang labing malisud nga butang nga sukad imong kina-
hanglan nga buhaton sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo o sa

pagdawat sa gisaad nga panalangin gikan kaniya? Ngano nga
gibuhat mo kini? Unsa kaha unta ang mahitabo kon wala pa
nimo buhata?

Sa diha nga ang Ginoo miluwas sa mga Israelita gikan sa
Ehipto, siya miingon nga iyang giyahan sila ngadto sa yuta sa
Canaan, nga mao ang yuta sa saad ngadto ni Abraham, Isaac,
ug Jacob ug sa ilang umaabut nga mga kaliwatan sa kahang-
turan. Human sa daghan nga mga milagro ug sulod sa usa ka
tuig nga malisud nga mga pagpanaw diha sa kamingawan,
ang mga Israelita sa katapusan miabut sa mga utlanan niini
nga gisaad nga yuta. Ang Numeros 13–14 nagsaysay sa is-
torya kalabut sa napulog duha ka mga tawo, usa gikan sa ma-
tag tribo, kinsa gipadala sa pagtan-aw unsa ang hitsura sa
yuta ug kinsa ang namuyo didto. Ato usab nga mabasa ang
mahitungod sa ilang taho ngadto sa mga katawhan ug unsa
ang nahukman sa mga katawhan nga buhaton sa unsay ilang
nadunggan.

Samtang ikaw nagbasa sa
Numeros 13–14, pangutan-
a ang imong kaugalingon sa
mosunod nga pangutana:
Kon giatubang ang unsay
ingon og hilabihan kaayo ka
lisud nga buluhaton gikan
sa Ginoo, ako ba molihok
uban ang kahadlok o uban
ang hugot nga pagtuo? Kon
kasagaran sa mga katawhan
nga naglibut kanimo mipili

sa kahadlok kay sa hugot nga pagtuo, sa unsa nga paagi kaha
ikaw maapektohan? (tan-awa sa D&P 30:1–2). Ang paagi sa
imong pagtubag nagpasabut unsa ang gidak-on sa imong pag-
salig sa Ginoo—unsay gidak-on sa imong pagtuo nga kon siya
mohatag og sugo o saad siya usab nag-andam og paagi alang
kanimo sa pagtuman niini (tan-awa sa 1 Nephi 3:7).

Pagsabut sa mga Kasulatan
Numeros 13

Numeros 14

Pagtuon sa mga Kasulatan
Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–D) samtang
ikaw magtuon sa Numeros 13–14.

Tulokbonon (bb. 3, 31)—Usa
ka butang nga gibihag

Magtamay, gitamay (b. 11,
23)—Magpasuko

Hampak (b. 12)—Kagul-anan,
sakit

Gawas (b. 30)—Walay labut

Mangaut-ut (b. 33)—Patay ug
madunot

Dautang taho (b. 36)—Ngil-ad
nga report

Milaglag (b. 45)—Sa tataw
mipildi

Oseas, Josue (bb. 8, 16)—Josue

Numeros 13–14

Ang Paglantaw sa 
Gisaad nga Yuta

A

Sa dayag (b. 8)—Sa klaro

Mangitngit nga mga pulong
(b. 8)—Mga butang nga lisud
sabton

Oh (b. 11)—Palihug

Ginapangaliyupo (bb. 11,
13)—Ang paghangyo sa
kinasingkasing
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Paghimo og Pahibalo

Paghimo og pahibalo gikan sa panan-aw ni Josue o Caleb
aron sa pag-awhag sa mga Israelita sa pagsulod sa yuta
sa saad.

Daniha ang mga Israelita

1. Ihatag ang mga katarungan ngano nga kadaghanan sa mga
Israelita dili buot nga mosulod sa gisaad nga yuta.

2. Gamita ang mga hitabo ug mga pagtulun-an nga imo nang
nabasa diha sa Genesis, Exodo, Levitico, o ang unang bahin
sa Numeros sa pagdani sa mga Israelita sa pagpadayon ug
sa pagsulod sa ilang yuta sa saad.

Itandi ang mga Hitabo diha sa
Istorya

1. I-summarize ang tubag sa mga anak ni Israel ngadto sa taho
sa mga nanagpaniid (makit-an diha sa Numeros 14:1–4).

2. Basaha ang Numeros 14:28–33 ug itandi unsay gisulti sa mga
anak ni Israel ngadto sa unsay gisulti sa Ginoo mahitungod
sa ilang ka kulang og hugot nga pagtuo.

“Makahimo Kita Niini sa Atong
Kaugalingon”

Unsa ang nahukman sa mga Israelita nga buhaton ug ngano
nga wala sila molampos?

Human ang kinadak-an nga pundok sa mga Israelita mipa-
kita sa ilang kakulang og hugot nga pagtuo (tan-awa sa
Numeros 13–14) ug nagpakasala batok sa Ginoo, kini dili
ikatingala nga ang Numeros 15 naghisgot mahitungod sa
sakripisyo nga mga halad nga gikinahanglan alang sa ka-
pasayloan sa mga sala. Ang Numeros 15 sa piho naghisgot
kabahin sa pagpakasala “sa pagkawalay panumbaling,”
diin nagpasabut nga nagpakasala nga nasayud nga unsay
imong gibuhat sayop (itandi ang Numeros 14:44 ngadto sa
Numeros 15:30–31). Ang Numeros 15 nagtapos sa usa ka
sugo nga makatabang sa Israel paghinumdom kanunay sa
importansya sa pagsunod sa mga sugo.

Usahay ang mga katawhan naghunahuna nga sila dili gayud
kinahanglan mosunod sa mga pagtulun-an sa mga propeta tu-
ngod kay sila nagtuo nga ang mga propeta tawo sama lamang
kanatong tanan ug naghatag lamang sa ilang opinyon sa mga
butang. Si Elder Harold B. Lee, kaniadto sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon, “Gusto nakong
ipamatuod kaninyo nga ang akong naangkon nga mga kasi-
natian nagtudlo kanako nga kadtong kinsa nagsaway sa mga
lider niini nga Simbahan nagpakita og mga timaan sa espiritu-
hanon nga sakit nga, gawas kon hunungon, modala sa katapu-
san og espirituhanon nga kamatayon” (sa Conference Report,
Okt. 1947, 67). Pila ka tuig wala madugay, isip Presidente
sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug sakop sa Unang
Kapangulohan, si Presidente Lee miingon, “Ang inyong kalu-
wasan ug ang amo nag-agad kon kita mosunod ba o dili sa
mga tawo kinsa gibutang sa Ginoo sa pagdumala sa iyang
simbahan” (sa Conference Report, Okt. 1970, 153).

Kadtong kinsa gipili sa Ginoo sa pagdumala kanato gihatagan
og sagrado nga mga yawe sa pagdawat og pagpadayag sa pag-
giya sa Simbahan ug sa paggiya kanato diha sa katarung. Kon
unsaon nato sa pagtubag ang atong mga lider nagpakita sa
atong mga pagbati ug sa hugot nga pagtuo diha sa atong
Langitnong Amahan. Basaha unsa ang gisulti sa Ginoo
ngadto sa ulahing mga adlaw nga Israel diha sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 1:14; 121:16–17; 124:45–46. Pangitaa kon gi-
unsa sa Numeros 16 pagpakita sa makahuluganon nga paagi
sa paghulagway sa kamatuoran niini nga mga pahayag.

Pagsabut sa mga Kasulatan
Numeros 16
Bantugan (b. 2)—Inila nga
mga katawhan

Mga Incensario (bb. 6, 17–18,
37–39)—Mga sudlanan sa
incenso nga sunugon

Nagagahin (b. 9)—Nagapili

Ginsakupan (bb. 11, 16)—
Pundok, Pamilya

Nanagtamay (b. 30)—Naghimo
nga masuko

Nabuka sa ilalum (b. 31)—
Nabahin

Sinalsal nga mga galamiton
(bb. 38–39)—Mga palid sa
metal (gikan sa metal sa mga
incensario)

Tumbaga (b. 39)—Bronse,
kobre

Numeros 16

Pagsukol batok sa Propeta

Numeros 15

Pag-angkon og Kapasayloan
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C

B
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Pagtuon sa mga Kasulatan

I-asoy ang Istorya sa imong
Kaugalingon nga mga Pulong

1. Isulat ang istorya sa Numeros 16 sa imong kaugalingon nga
mga pulong.

2. Ipasabut kon sa unsa nga paagi kini nga istorya usa ka
ehemplo sa pahayag ni Presidente Harold B. Lee diha sa
pasiuna niini nga kapitulo.

Ikaw mas makasabut og maayo sa Numeros 17–19 kon ikaw
mobasa nga naghunahuna mahitungod kon unsay nahitabo
diha sa Numeros 16. Ang tinuod nga gilantugian sa kapi-
tulo 16 mao nga usa ka grupo sa mga lalaki mibati nga
sila kinahanglan makapahigayon og piho nga mga ordi-
nansa sa priesthood nga gipabuhat lamang sa mga pari,
diin niini nga panahon mao si Aaron ug ang iyang mga
anak nga lalaki. Kini nga pagsukol miresulta sa kamatayon
sa mga misukol. Daghan kinsa misunod sa mga misukol
namatay usab.

Timan-i nga ang silot sa kamatayon nga gipahamtang agi og
resulta sa seryuso nga sala mao ang paagi sa Ginoo sa pag-
tudlo sa karaan nga Israel, ug kanato, nga ang seryuso o nag-
padayon nga sala mahimo nga moresulta sa espirituhanon nga
kamatayon tungod kay ang hingpit nga paghinulsol mas labaw
pa kalisud.

Nagsaysay ang Numeros 17 kon giunsa sa Ginoo paghatag og
milagro alang niadtong kinsa nakalahutay aron sila makahi-
balo nga ang Ginoo mipili ni Aaron ug mihatag kaniya og ka-
tungod sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa priesthood sa
ilang panahon.

Ang Numeros 18 naghulagway og dugang nga mga katung-
danan nga iya lamang ni Aaron ug sa iyang mga anak nga la-
laki kinsa giorden ngadto sa katungdanan sa pagkapari. Ang
Numeros 18 usab naghulagway sa mga katungdanan nga iya
sa uban nga mga Levihanon, nagpakita sa kalainan tali sa ka-
tungdanan sa pari ug sa tanang uban nga mga katungdanan
sa Leviticanhon nga priesthood.

Sa katapusan, ang Numeros 19 nagpasabut og mga lagda ug
mga sugo kalabut sa unsay buhaton sa patay nga lawas, diin
sa tinuod usa ka lantugianan human sa mga hitabo diha sa
Numeros 16.

Nagsaysay og balik ang Numeros 20 sa mga hitabo nga nahi-
tabo sa gibana-bana nga traynta y otso ka tuig human sa pag-
sukol nga nahitabo diha sa Numeros 16. Kita wala masayud
kon unsa ang nahitabo niadtong mga tuiga o ngano nga kita
walay rekord nianang panahona. Tingali walay narekord tu-
ngod kay sa tinuod walay nausab sulod niadtong mga tuiga.
Sama pananglit, ang Numeros 20 nagsugod og usa ka istorya
sa Israel nga nagbagulbol batok ni Moises ug ni Aaron, nga
mao sa tukma diin ang istorya nahunong traynta y otso ka
tuig ang milabay. Karong panahona ang istorya may gamay
nga kalainan, hinoon, diha niana si Moises ug si Aaron na-
himo nga hilabihan kasagmuyo nga sila migamit og dili maayo
nga paghukom sa paagi sa ilang pagtubag ngadto sa mga ka-
tawhan. Tungod kay sila migamit og dili maayo nga paghukom
ang Ginoo mipanton kanila ug misulti kanila nga sila dili ka-
hatagan og higayon sa paggiya sa mga anak ni Israel ngadto sa
gisaad nga yuta.

Pinaagi sa pagbasa sa Deuteronomio 1:37; 3:25–28 atong 
makat-unan nga si Moises gipanton tungod sa iyang pagkadili
masulundon. Pinaagi sa pagsilot ni Moises ang Ginoo gamha-
nan nga mitudlo sa mga anak ni Israel nga ang pagkamasu-
lundon gikinahanglan sa pagsulod sa gisaad nga yuta—bisan
(tingali ilabi na gayud) kon ang nahitaboan mao ang propeta.
Kon si Moises misimang gikan sa mga mando sa Ginoo ug
wala mahatagi og silot, kining tig-a og kasinkasing nga mga
katawhan posible tingali nga adunay pamalibad sa ilang kau-
galingon nga mga sala sa mas dako nga butang pinaagi sa pag-
ingon nga sila nakakita ni Moises nga misimang gikan sa mga
mando sa Ginoo ug wala hatagi og silot. Agi og ebidensya nga
ang Ginoo wala gayud motunglo ni Moises, atong mabasa sa
uban nga kasulatan nga siya nabalhin sa pagkahimaya ngadto
sa langit nga wala moagi og kamatayon ug nga siya mipakita
sa yuta diha sa importante kaayo nga mga higayon aron sa
pagtugyan sa mga yawe sa priesthood ngadto sa umaabut nga
mga henerasyon (tan-awa sa Lucas 9:28–36; Alma 45:19;
D&P 110:11).

Ang Numeros 20 usab naglangkob og asoy sa Israel nga misu-
lay sa pag-agi nga malinawon pinaagi sa yuta sa Edom ug gi-
sugat og pagbatok. Ang yuta sa Edom mao ang yuta sa mga
kaliwat ni Esau (igsoon nga lalaki ni Jacob). Mahimo nga
imong tan-awon sa mapa 2 diha sa luyo sa imong kopya sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan.

Ang sinugdanan sa Numeros 20 nagsaysay sa kamatayon sa
igsoon nga babaye ni Moises, si Miriam; ang katapusan sa ka-
pitulo nagsaysay sa kamatayon sa igsoon nga lalaki ni Moises,
si Aaron, ug sa anak ni Aaron nga si Eleazar nga nahimong
halangdon nga pari.

Numeros 20

Traynta y otso ka 
Tuig sa Kapakyasan

Numeros 17–19

Pagsusi og balik sa usa ka
Makalilisang nga Hitabo

A



Sama ni Miriam ug Aaron diha sa Numeros 20, kini malag-
mit nga daghan sa mga Israelita namatay sulod sa traynta
y otso ka tuig sa pagpuyo didto sa kamingawan. Ang Ginoo
miingon, hinoon, nga kadtong kinsa lapas sa baynte ka tuig
ang panuigon sa pagsugod sa exodo (gawas ni Josue ug
Caleb, kinsa mihatag og maayo nga mga report sa gisaad
nga yuta) mamatay sa dili pa ang kampo sa Israel mosulod
sa gisaad nga yuta. Ang Numeros 21 nagrekord og usa ka
hitabo diin daghan pa ang namatay. Kini nga istorya hilabi-
han ka importante tungod kay kini naglakip og timaan ni
Kristo—ang tumbaga nga bitin. Tungod kay ang tibuok nga
henerasyon sa mga Israelita dili motan-aw ngadto sa bitin,
sila namatay sa pisikal ug sa espirituhanon nga paagi ug
gidid-an sa pagsulod ngadto sa yuta sa saad. Kini nga hi-
tabo nagpakita sa pagbulag niadto kansang pagtuo hilabi-
han kahuyang gikan niadto kansang pagtuo lig-on, tungod
kay ang nahibilin sa Numeros 21 nagsaysay kon giunsa sa
mga Israelita pagbuntog kadto kinsa misupak kanila ug ma-
lampuson nga mipadayon paingon sa gisaad nga yuta. Kon
ang mga Israelita may mas lig-on pa nga pagtuo, nakabaton
unta sila og mas daghan pang kalampusan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Numeros 21

Pagtuon sa mga Kasulatan

Isaysay ang Istorya sa Imong
Kaugalingon nga mga Pulong

Hunahunaa nga ikaw usa ka magtutudlo sa Primary. Isaysay
ang istorya sa Numeros 21:4–9 sa mga pulong nga ang mga bata
makasabut. Pag-drawing og usa o duha ka hulagway nga imong
mapakita sa mga bata samtang imong isaysay ang istorya.

Pangita og Importante nga mga
Paghubad gikan sa Uban nga mga
Kasulatan

Paghimo og tsart sama sa usa nga anaa sa ubos ug sulati
kini og mga panabut nga kalabut ngadto sa hitabo diha
sa Numeros 21.

Pilay kwartang ibayad sa usa ka
tawo kanimo sa pagbuhat og usa
ka butang nga ikaw nasayud
nga dili matarung? Nagsaysay
ang Numeros 22–24 sa istorya
sa usa ka tawo kinsa kinahang-
lan nga mohimo og paghukom.
Ang iyang pangalan mao si
Balaam. Siya usa ka manalagna
nga bakakon (usa ka tawo kinsa
nagpaila nga makatagna sa
umaabut) kinsa mituo, o sa ku-
bos nakahibalo mahitungod, sa

Ginoo sa Israel ngadto sa kahimtang nga siya mahimo nga ma-
impluwensya sa Espiritu. Ang hari sa Moab misulay sa pag-
suhol ni Balaam sa pagtunglo sa Israel aron ang mga
Moabanon makapilde kanila sa gubat. Samtang imong basa-
hon, paghunahuna mahitungod kon unsa kaha unta ang
imong himoon kon ikaw pa si Balaam ug unsa kaha unta
ang imong nakat-unan gikan sa kasinatian.

Numeros 22–24

Ang Istorya 
Mahitungod ni Balaam

Unsa ang Iyang 
Gisulti

Pakisayran nga 
Kasulatan

Kinsa ang 
Misulti

Juan 3:14–16

1 Nephi 17:40–41

Alma 33:18–22

Helaman 8:13–15

B

A

Tinapay nga gaan (b. 5)—Mana

Numeros 21

Ang Tumbaga nga Bitin
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Numeros 22

Numeros 23

Numeros 24

Numeros 22:20–35—Ngano nga Nasuko ang Dios
Kang Balaam sa Pagbuhat Unsay Gisugo Kaniya?

Ang Dios misulti kang Balaam nga kon ang mga prinsipe nga
Moabanon mosugo kaniya sa pag-uban kanila pag-usab siya kina-
hanglan moadto lamang sa pagsulti sa mga pulong nga ang Ginoo mo-
sugo kaniya sa pagsulti (tan-awa sa Numeros 22:20). Ang bersikulo
21 nagrekord nga si Balaam mibangon lamang pagkasunod bun-
tag ug mipadayon sa iyang lakaw. Pipila ang nakamatikod nga
ingon og si Balaam nahigugma sa suhol nga gitanyag alang sa
iyang mga serbisyo (tan-awa sa 2 Pedro 2:15); mibiya siya nga wa-
lay tuyo sa pagsunod sa Ginoo. Agi og sangputanan, siya adunay
kasinatian uban sa iyang asno ug sa usa ka anghel nga adunay gii-
but nga espada nga mipakita nga siya kinahanglan nga mamati
ngadto sa Ginoo. Sa katapusan sa iyang kasinatian, ang Ginoo mi-
pahinumdom ni Balaam sa makausa pa nga siya makauban sa
mga prinsipe apan kon mosulti lamang siya sa mga pulong nga
ihatag sa Ginoo nganha kaniya (tan-awa sa Numeros 22:35).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang Numeros 22–24.

Ang Imong Kaligdong Baligya Ba?

Sama lamang ni Balak nga gusto nga si Balaam mosupak sa
unsay iyang nahibaloan nga matarung tungod sa kwarta (tan-
awa sa Numeros 22), sa unsa nga paagi imong nakita ang mga
katawhan karon nagsupak sa unsay ilang nahibaloan nga ma-
tarung tungod sa kwarta o sa oportunidad nga “mapasidung-
gan … ug sa hilabihan ka dako nga dungog”? (b. 17).

o
Pagsulat mahitungod sa usa ka tawo nga imong nailhan kinsa
mibalibad sa kwarta ug sa dungog aron sa pagbuhat unsa ang
iyang nahibaloan nga matarung.

Paghatag og usa ka Pakisayran sa
Kinaiya [Character Reference]

Paghanduraw nga ikaw si Balak, ug laing hari diha sa yuta mi-
sulat kanimo tungod kay siya naghunahuna nga bayaran si
Balaam sa pagtunglo sa iyang mga kaaway. Isulat unsa kaha
ang imong mahimo nga itubag ug ilakip unsa ang nahitabo sa
tulo ka mga higayon nga iyang gisugo si Balaam sa pagtunglo
sa Israel (unang higayon: Numeros 23:1–13; ikaduhang higa-
yon: Numeros 23:14–30; ikatulong higayon: Numeros 24:1–13).

Paghubad sa Panagna

Sa Numeros 24:17 kinsa sa imong hunahuna ang “Bitoon gikan
ni Jacob” ug ang “Citro gikan sa Israel”? (tan-awa usab sa 
bb. 14–16, 18–29). Ngano nga ingon niana ang imong hunahuna?

Bisan tuod si Balaam wala motunglo sa Israel diha sa Numeros
22–24, ang iyang tinguha alang sa mga katigayunan nga gi-
tanyag sa mga Moabanon sobra ra kaayo alang kaniya sa pag-
balibad. Ang Numeros 31:7–8, 15–16; Pinadayag 2:14 naggiya
kanato sa pagtuo nga si Balaam mitudlo sa mga Moabanon nga
sila dili makapilde sa Israel samtang ang Israel matarung, busa
gisultihan ni Balaam ang mga Moabanon sa pagtintal sa Israel
uban sa kalaw-ayan ug sa pagsimba og dios-dios ug makapa-
himo kanila sa pagwagtang sa panabang sa Ginoo. Agi og
sangputanan, ang Numeros 25 nagsaysay sa katapusan nga
kagul-anan nga mipatay og daghan nga mga Israelita sa wala
pa ang kampo sa Israelita mosulod sa gisaad nga yuta. Kini nga
kaguol miabut diha kanila tungod sa malaw-ay nga mga lihok
uban sa Moabanon nga mga babaye.

Sa katapusan sa kagul-anan hapit tanan kinsa mibiya sa
Ehipto isip mga hamtong nangamatay. Ang Numeros 26 maoy
lain nga pag-ihap, o sensus, sa sunod nga henerasyon sa mga
Israelita treynta y nuwebe ka tuig human ang ilang mga kati-
gulangan misalikway sa oportunidad sa pagsulod sa gisaad
nga yuta ug gipangtunglo nga maglibud-libod ug mangama-
tay diha sa kamingawan.

Sa tataw, si Moises dili mahimo nga makig-uban sa mga
anak ni Israel sa hangtud. Hunahunaa ang mosunod nga

Numeros 27

Pagpili og Bag-o nga 
Lider alang sa Israel

Numeros 25–26

Pagtunglo sa Israel

C

B

A

Cetro (b. 17)—Sungkod nga gi-
gunitan sa usa ka magma-
mando aron sa pagpaila sa
iyang gahum. Niini nga
higayon ang dako nga S

nagpasabut ngadto sa Mesiyas,
kinsa mao ang magmamando
sa Israel.

Igasalikway (b. 22)—
Lumpagon

Hagita (bb. 7–8)—Mobatok

Pagaisipon (b. 9)—Pagaiphon,
pagahunahunaon, pagatan-
awon

Kinatapusang bahin lamang
(b. 13)—Mao lamang nga
bahin

Gasa sa pagtagna (b. 7)—
Kwarta alang sa pagpanagna

Pahulay (b. 8)—Pabilin

Mag-ulang (b. 16)—
Magpugong

Mangil-ad (b. 32)—Sayop,
dautan



mga pangutana samtang ikaw magbasa sa Numeros 27:
12–23: Unsa nga matang sa lider ang gikinahanglan sa mga
Israelita kon si Moises mawala? Sa unsa nga paagi gipili ang
mga lider sa Simbahan karon? Ngano nga ang paagi sa ilang
pagpili importante?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Numeros 27

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kami Nagtuo…

Unsa nga mga baruganan sa ikalima nga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo ang gigamit sa pagpili ni Josue isip usa ka lider
sa Israel?

Nagsaysay ang Numeros 28–30 kon sa unsa nga paagi gipa-
hinumduman ni Moises ang bag-o nga henerasyon sa mga
Israelita nga sila anaa sa sama nga obligasyon sa pagsunod
sa mga sakripisyo, mga adlaw nga tulumanon, mga balaod,
ug mga sugo nga gihatag sa Ginoo sa sinugdanan sa panaw
hapit kwarenta ka mga tuig kaniadto.

Ang Numeros 31 nagrekord kon sa unsa nga paagi gipadala
sa Ginoo ang kasundalohan sa Israel batok sa mga Medianhon
tungod kay ang mga Medianhon nagtinguha sa paglaglag sa
mga Israelita pinaagi sa kalaw-ayan ug pagsimba og dios-dios.
Uban sa nangamatay mao ang mananagna nga si Balaam
kinsa mitalikod batok sa Ginoo ug sa iyang mga katawhan.

Aron sa pagpakita og pasalamat alang sa ilang kadaugan,
ang mga kasundalohan sa Israel mipahinungod ngadto sa
Ginoo sa kadaghanan sa ilang gidala nga bihag.

Samtang ang mga
anak ni Israel diha sa
silangan nga daplin sa
Suba sa Jordan naghu-
lat nga motabok ngadto
sa Canaan, ang mga
tribo ni Ruben ug Gad
mihangyo ni Moises
kon sila makakuha ba
sa ilang panulundon
sa silangan nga daplin
tungod kay sila naghu-
nahuna nga ang yuta
maayo alang sa mga
baka. Si Moises misulti
kanila nga ang uban
nga mga tribo magubot
kon sila dili motabang
sa pagbuntog sa yuta

diha sa kasadpan sa Jordan (Canaan); ang kinadak-an nga
pundok sa Israelita mibati nga ang pagbuntog sa mga lumulu-
pyo sa Canaan igo na kaayo nga kalisud nga anaa ang tanan
nga napulog duha ka mga tribo. Si Ruben ug si Gad miuyon
sa pagpadala sa ilang mga tawo aron sa pagtabang sa pagbun-
tog hangtud ang matag tribo adunay panulundon. Sila bisan
pa niana, mobiya sa ilang mga kababayen-an, mga anak, ug
mga baka diha sa silangan nga baybayon. Si Moises miuyon
niini nga kasabutan ug mihatag usab sa katunga sa tribo ni
Manases og panulundon diha usab sa silangan sa Jordan (tan-
awa sa Mapa 3 diha sa luyo sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan).

Ang Numeros 33–36 naglangkob og dugang nga mga panudlo
nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga Israelita samtang sila mi-
puyo duol sa mga utlanan sa ilang gisaad nga yuta.

Numeros 33–36
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Numeros 32

Yuta alang ni Ruben ug Gad

Numeros 31

Namatay si Balaam

Numeros 28–30

Daan nga mga Sugo 
Magamit Gihapon

A

Igaipon ka ngadto sa imong
katawhan (b. 13)—Mamatay

Makigsupak (b. 14)—
Rebelyon

Magbalaan (b. 14)—
Magpasidungog

Katungdanan (bb. 19, 23)—
Mga panudlo, mga reponsibi-
lidad ug mga panalangin
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Ang Basahon sa Deuteronomio

Ang Numeros 33 nagrekord nga ang Ginoo mipasulat ni
Moises og kwarenta ka lain-lain nga mga panaw nga gihimo
sa mga Israelita nga makaabut sa Canaan, tingali sa pagpahi-
numdom sa mga Israelita og unsa sila ka bulahan sa ilang
mga pagbiyahe. Dili nato mailhan pinaagi sa hiyograpiya ang
kadaghanan sa mga dapit diha sa lista. Busa ang Ginoo mi-
mando sa mga Israelita sa pagpapahawa sa hingpit o paglag-
lag sa mga lumulupyo sa Canaan aron sila dili mahimo nga
espirituhanon nga kasamok ngadto kanila.

Nagsaysay ang Numeros 34 kon giunsa sa Ginoo sa pagpa-
himutang ang mga utlanan sa yuta nga pagabuntugon sa
mga Israelita ug giunsa niya pagtawag ang mga tawo kon si
kinsa ang mahimo nga may katungdanan sa pagbahin sa
yuta ngadto sa napulog duha ka mga tribo ug sa mga pa-
milya niadto nga mga tribo.

Ang Numeros 35 naglangkob sa sugo sa Ginoo nga ang linain
nga mga siyudad pagahimoon sa tanang bahin sa Canaan
alang sa mga Levihanon. Kini magtugot sa mga Levihanon
nga maanaa sa tanan nga mga tribo ug magpahigayon og mga
ordinansa alang kanila. Ang Ginoo mihingalan usab sa pipila
ka mga siyudad isip mga siyudad nga dangpanan alang niadto
kinsa nakapatay og lain nga tawo. Ang pagbaton niining mga
dapit nga dangpanan motabang sa pagpugong ni bisan kinsa
sa pagpanimalos diha niini nga mga tawo sa dili pa ang husto
nga hustisya matuman.

Ang Numeros 36 naglangkob og tambag gikan sa Ginoo kala-
but sa pagminyo sulod sa kaugalingon nga tribo aron ang
yuta nga panulundon mahimo nga magpabilin sulod sa sama
nga tribo.

A Pagbalik og Usab sa Balaod
Ang Deuteronomio mao ang katapusan nga basahon ni Moises.
Ang mga hitabo diha sa Deuteronomio nahitabo sa gibana-
bana nga mga kwarenta ka tuig human ang Ginoo midala sa
mga Israelita paggawas sa Ehipto. Tungod kay sila midumili
sa pagbansay sa ilang hugot nga pagtuo diha sa Ginoo sa mia-
ging traynta ka tuig, ang tanan nga mga Israelita—gawas ni
Moises, Josue, ug Caleb—kinsa mga hamtong sa panahon sa
ilang pagbiya sa Ehipto nangamatay diha sa kamingawan (tan-
awa sa Numeros 13–14).

Sa panahon nga gisulat ni Moises ang Deuteronomio, ang mga
anak niadto kinsa mga nangamatay giandam sa pagsulod sa ilang
gisaad nga yuta. Si propeta Moises nasayud nga dili siya mosulod
uban kanila, apan siya gihatagan sa oportunidad sa pagtudlo ug
pagtambag niini nga henerasyon sa mga Israelita sa wala pa siya
mobiya. Si Moises mihatag sa mga “pakigpulong” nga girekord
diha sa Deuteronomio didto sa mga kapatagan sa Moab, nga sila-
ngan lamang sa Suba sa Jordan ug sa yuta sa saad. Human sa
pagtudlo sa mga katawhan sa usa ka katapusan nga higayon, si
Moises nabalhin sa pagkahimaya, o gidala ngadto sa langit nga
wala moagi og kamatayon (tan-awa sa Alma 45:19).

Pagpangandam sa Pagtuon sa Deuteronomio
Ang nag-unang upat ka kapitulo sa Deuteronomio mao ang “pag-
hinumdom” sa kasaysayan sa Israelita. Sa kapin sa baynte ka du-
gang nga okasyon diha sa Deuteronomio, gisultihan ni Moises
ang mga katawhan sa “paghinumdom” o sa “dili pagkalimot” sa
piho nga importanteng mga pagtulun-an aron sa pagtabang ka-
nila nga magpabilin nga matinud-anon. Tan-awa ang mosunod
mahitungod sa Deuteronomio:

• Ang Napulo ka mga Sugo gibalik og usab diha sa
Deuteronomio 5.

• Ang Deuteronomio gikutlo og labaw sa gatusan ka mga hi-
gayon diha sa Bag-ong Tugon. Duha ka makapaalinggat nga
mga higayon naglakip sa diha nga si Jesus migamit og tulo
ka mga bersikulo gikan sa Deuteronomio sa pagpapahawa
sa mga tintasyon ni Satanas (tan-awa sa Deuteronomio 6:13,
16; 8:3; Mateo 4:1–11) ug sa diha nga si Jesus mikutlo og
usa ka bersikulo gikan sa Deuteronomio agi og tubag
ngadto sa pangutana “Unsa man ang dako nga sugo sa
kasugoan?” (Mateo 22:36; tan-awa usab sa bb. 35, 37–38;
Deuteronomio 6:5).

Aron nga makahibalo pa og dugang mahitungod sa basahon sa
Deuteronomio, tan-awa sa “Deuteronomio” diha sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan.



Ang Deuteronomio 1–3 nagrekord kon sa unsa nga paagi gi-
paila ni Moises ang iyang mensahe ngadto sa mga anak ni
Israel pinaagi sa pagribyu sa ilang kwarenta ka tuig nga ka-
saysayan. Sa daghan nga mga paagi kini nga pagribyu usa
ka maayo nga summary sa basahon sa Numeros. Si Moises
migamit og mga ehemplo gikan niini nga kasaysayan sa
Israel sa tibuok Deuteronomio aron sa paghatag og gibug-
aton sa pipila ka mga ideya.

Nagsaysay ang Deuteronomio 4 kon sa unsa nga paagi si
Moises migamit sa kasaysayan sa mga Israelita aron sa pag-
tudlo kanila mahitungod sa ilang katungdanan ngadto sa ilang
Dios ug sa ilang relihiyon. Si Moises usab miingon nga ang
iyang mga pagtulun-an magamit ngadto sa tanan nga umaa-
but nga henerasyon sa mga Israelita, ug gisultihan niya ang
mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa mga kamatu-
oran nga iyang gitudlo kanila.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Deuteronomio 4

Deuteronomio 4:9, 15, 23—Sa Unsa nga Paagi
atong Magamit ang Tambag nga “Bantayan Ninyo
Pag-ayo ang Inyong Kaugalingon”?
Si Elder M. Russell Ballard, usa ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, misugyot og paagi sa paggamit niini

nga ideya. Sa usa ka pakigpulong ngadto sa mga kabatan-onan
sa Simbahan, siya miingon: “Ako nag-awhag kaninyo sa pagha-
tag og panahon matag semana nga magpabilin sa inyong kauga-
lingon, layo gikan sa telebisyon ug sa pundok sa katawhan.
Hupti ang inyong mga kasulatan, diha kaninyo, ug samtang
kamo nagbasa, nagpamalandong ug nag-ampo, himoa ang usa
ka matinuoron nga pagtan-aw sa inyong kinabuhi. Timbang-
timbanga hain kamo nahimutang uban sa mga saad nga inyong
gihimo uban sa Langitnong Amahan. Kon kamo adunay prob-
lema, pakig-istorya ngadto sa Ginoo sa kinasingkasing ug sa
mapainubsanon nga pag-ampo. Pakitambag uban sa inyong
mga ginikanan; motabang sila kaninyo. Ang inyong bishop ug
ang inyong Young Men o Young Women nga hamtong nga mga
lider motabang. Gihigugma kamo kanila ug gusto nga kamo
magmalinawon uban sa inyong kaugalingon aron kamo maka-
ambit sa sakrament sa takus nga paagi matag semana. Kon ang
tanan nasulti ug nahimo na, bisan pa niana, kamo lamang ang
nasayud kon kamo nagpuyo ba nga tinuod ngadto sa inyong
mga pakigsaad uban sa Ginoo” (sa Conference Report, Abr.
1993, 7; o Ensign, Mayo 1993, 8).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Magpaka-Misyonaryo

Ang imong higala kinsa dili miyembro sa Simbahan nag-
ingon nga ang mga Kristiyanos kinahanglan nga mogamit 
lamang sa Biblia alang sa kasulatan. Sa pagmatuod sa iyang
punto siya nagkutlo nganha kanimo sa Pinadayag 22: 18–19.
Pangitaa kini nga mga bersikulo ug itandi kini ngadto sa
Deuteronomio 4:2. Pagsulat og mubo nga sulat ngadto sa
imong higala nga nagpasabut kon sa unsa nga paagi kining
duha ka mga kasulatan magkasama ug unsa ang mahitabo
kon imong gamiton ang Deuteronomio sa sama nga paagi nga
iyang gigamit ang Pinadayag 22. Ipasabut usab unsa ang tinu-
oray nga gipasabut niini.

Tan-awa ang Pagkasusama diha
sa mga Kasulatan

Pangitaa ug markahi ang susama nga mga hugpong sa pulong
diha sa Deuteronomio 4:9, 15, 23. Sa unsang paagi nga kining
tulo ka mga bersikulo makatabang kanato sa pagsabut kinsa
ang responsable alang sa atong pagsunod sa mga sugo? (tan-
awa usab ang pahayag ni Elder Ballard diha sa seksyon sa
“Pagsabut sa mga Kasulatan” kon unsaon sa paggamit niini
nga tambag.)

Gamita ang mga Kasulatan aron sa
Pagtabang og Usa ka Tawo Kinsa
Nakasala

Gamita ang mga ideya diha sa Deuteronomio 4:25–31 aron sa
paghatag og tambag ug paglaum ngadto sa usa ka tawo kinsa
nahisalaag gikan sa unsay iyang nahibaloan nga matarung.
Isulat ang imong tambag diha sa notebook.

C

B

A

Mga kabalauran (bb. 1, 5–6, 8,
14, 40, 45)—Mga balaod, mga
sugo, ug mga ordinansa

Pagakunhuran (b. 2)—
Pagakuhaan og bisan unsa

Mingpabilin (b. 4)—Misuod
ngadto

Bantayan pag-ayo nimo/
inyong kaugalingon (bb. 9,
15, 23)—Pagmatngon

mahitungod sa unsay imong
buhaton

Horeb (b. 10)—Lain nga
pangalan alang sa Bukid sa
Sinai

Mabihag (b. 19)—Magiyahan

Unahan sa Jordan paingon
sa subangan sa adlaw (bb.
41, 47)—Sa silangan sa Suba
sa Jordan

Deuteronomio 4

“Bantayan Ninyo Pag-ayo ang
Inyong Kaugalingon”

Deuteronomio 1–3

Pagribyu sa Kasaysayan
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Ang Deuteronomio 5 naglangkob sa kang
Moises nga ribyu sa Napulo ka mga Sugo
nga sa orihinal girekord diha sa Exodo 20.
Gihatagan og importansya ni Moises nga ki-

ning Napulo ka mga Sugo mga importante ngadto sa matag
henerasyon sa mga Israelita tungod kay sila ang pundasyon
sa pagkamatarung sa mga tawo nga may pakigsaad sa Dios.

Aduna ka bay kasulatan nga nahimong imong talagsaon nga
kalig-on ug giya? Ngano nga kini aduna niini nga impluwen-
sya? Kasagaran kapila ka mahinumdum niini? Kasagaran ka-
pila ka makigbahin niini ngadto sa uban?

Ang Deuteronomio 6 naglangkob og bersikulo nga maoy
usa sa kanunay nga gikutlo sa mga Judeo nga mga kasulatan
Kini nga bersikulo mao usab unsay gitawag ni Jesus og
“ang una ug dako nga sugo” (Mateo 22:38; tan-awa usab sa
bb. 36–37). Samtang imong pangitaon ug basahon kini nga
bersikulo, pangutan-a ang imong kaugalingon ngano nga
kini mao ang dako nga sugo. Ngano nga kini mao ang “una
ug dako nga sugo” nga kini gihatag gatusan ka tuig human
sa Napulo ka mga Sugo? Ang Deuteronomio 6 naglakip usab
sa kang Moises nga pagpasabut kalabut kon sa unsa nga pa-
agi ang mga Israelita kinahanglan nga mosunod niini nga
sugo ug ngano.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Deuteronomio 6

Deuteronomio 6:4–5—Ang Una ug Dako nga Sugo
Sa Hebreo ang pulong nga magpatalinghug mao ang shema. Busa,
ang mga Judeo mitawag sa Deuteronomio 6: 4–5 og Shema.
Kon pangutan-on unsa ang labing dako nga sugo sa tanan nga
balaod, si Jesus mikutlo sa Shema (tan-awa sa Mateo 22:36–38).
Si Presidente Ezra Taft Benson, ang Presidente sa Simbahan,

mipasabut ngano nga kini kinahanglan gayud nga maoy una:
“Kon atong unahon ang Dios, ang tanang uban nga mga butang
mahimutang ngadto sa ilang tukma nga dapit o mawala sa atong
mga kinabuhi. Ang atong gugma sa Ginoo modumala sa mga
pag-angkon alang sa atong pagbati, sa mga gipangayo sa atong
panahon, sa mga interes nga atong gipaninguha, ug sa han-ay sa
atong mga unahunon” (sa Conference Report, Abr. 1988, 3; o
Ensign, Mayo 1988, 4).

Deuteronomio 6:8–9—Giunsa Paggamit sa mga
Israelita Kini nga Panudlo?
Sa panahon ni Jesus, daghan sa mga Judeo mihubad sa
Deuteronomio 6:8–9 sa paagi nga pinasubay kaayo sa pulong.
Ilang gisulat ang mga bersikulo 4–5 diha sa gagmay nga mga
linukot nga papel, gibutang ang mga linukot nga papel diha
sa gagmay nga mga kahon nga gitawag og “pilakteria,” ug gi-
higot ang usa ka kahon diha sa ilang mga bukton ug laing liyok
diha sa ilang mga ulo aron ang kahon anaa ibabaw sa agtang.
Gibutang usab nila ang usa niini nga mga linukot nga papel sa
usa ka gamay nga sudlanan nga gitawag og “mezuzot” ug gi-
lansang ang mezuzot ngadto sa tuo nga babag sa pultahan sa
ilang panimalay.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Tandi nga Pakisayran [Cross
Reference]

Isulat ang pakisayran nga Mateo 22:35–38 sunod sa
Deuteronomio 6:4–5 (ang Shema). Basaha ang mga bersikulo
sa Mateo ug i-summarize unsa ang gisulti ni Jesus mahitu-
ngod sa Shema.

Unsaon Nimo nga Makahinumdom?

1. Ilista ang mga butang nga gisulti ni Moises sa mga kataw-
han nga buhaton diha sa Deuteronomio 6:7–9 aron ilang
mas mahinumduman ug masunod ang sugo diha sa mga
bersikulo 4–5.

2. Pagsulat mahitungod sa mga paagi nga ikaw mas makahi-
numdom niining sama nga sugo. Pagpili ug gamita ang bi-
san usa sa mga ideya nga imong nahunahunaan.

Pagsulat og Pangutana

Pagsulat kon unsa sa imong hunahuna ang importante,
makahuluganon nga pangutana nga matubag pinaagi sa
Deuteronomio 6:24.

C

B

A

MezuzotPilakteria

Mga timaan sa agtang (b. 8)—Higot o laso nga gibugkos sa
agtang

Deuteronomio 6

Ang Dako nga Sugo

Deuteronomio 5

Ang Napulo ka mga Sugo
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Ang mga tawo diha sa yuta sa Canaan hilabihan kaayo kadau-
tan. Tungod sa ilang pagkadautan, ang Ginoo mimando sa mga
Israelita sa paglaglag kanila sa hingpit. Ang Deuteronomio 7
nagrekord nga si Moises mipasabut og usa ka importante kaayo
nga katarungan ngano nga ang mga Israelita kinahanglan nga
mosunod niini nga sugo ug kon sa unsa nga paagi ang Ginoo
mopanalangin kanila sa ingon ka mahagiton nga buhat.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Imong Isulti?

Usa ka higala nangayo sa imong tambag nga magminyo og
usa ka tawo kinsa dili miyembro sa Simbahan. Isulat unsaon
nimo paggamit ang Deuteronomio 7:1–6 sa pagtambag sa
imong higala.

Si Elder Spencer W. Kimball, sa diha nga siya sakop sa Kurom
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon: “Kon ikaw ma-
ngita sa diksyonaryo alang sa labing importante nga pulong,
nakahibalo ka ba kon unsa kini? Kini tingali mao ang pulong
nga ‘hinumdumi.’ Tungod kay tanan kaninyo nakahimo og
mga pakigsaad … ang atong labing gikinahanglan mao ang
paghinumdom” (Circles of Exaltation [pakigpulong ngadto
sa mga magtutudlo sa relihiyon, 28 Hunyo 1968], 8). Ang
Deuteronomio 8 nagbalik og saysay unsa ang gisulti ni Moises
sa mga katawhan sa pakigsaad sa Israel mahitungod sa mga
butang nga ilang kinahanglan nga hinumduman ug ngano.
Siya misulti usab kanila unsa ang mahitabo kon sila makali-
mot niadtong mga butanga.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Deuteronomio 8

Deuteronomio 8:2—Pipila ka mga Katuyoan sa
Paglibud-libod sulod sa Kwarenta ka Tuig diha
sa Kamingawan
Itandi ang Deuteronomio 8:2 ngadto sa Abraham 3:24–25 diin ang
Ginoo mipasabut og katuyoan sa kinabuhi sa yuta. Ang panaw sa
Israel didto sa kamingawan usa ka timaan o simbolo sa atong
mortal nga kinabuhi.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Mensahe?

Tinoa ang pinaka-ideya sa mensahe ni Moises diha sa
Deuteronomio 8 pinaagi sa pagtan-aw sa mosunod nga hut-
ong sa mga bersikulo ug sa pagpili og usa ka importante nga
pulong gikan sa matag hut-ong nga sa imong paminaw nag-
tudlo sa labing importante nga ideya diha niana nga hut-ong.
Sa daklit ipasabut kon ngano nga imong napilian ang mao
nga pulong. Paghimo sa mosunod nga tsart diha sa imong
notebook aron sa pagtabang kanimo sa paghan-ay sa impor-
masyon.

Usa sa unang mga katarungan sa miaging henerasyon sa
mga Israelita nga midumili sa pagsulod sa gisaad nga yuta
mao nga sila nangahadlok sa mga tawo kinsa namuyo na
didto. Nagsaysay ang Deuteronomio 9–10 nga si Moises mi-
pasalig sa mga Israelita nga ang Ginoo motabang kanila pag-
laglag sa mga Canaanhon ug sa pagsulod sa gisaad nga yuta.
Gipahimangnoan ni Moises ang mga Israelita, bisan pa ni-
ana, sa dili pagmapasigarbuhon mahitungod sa tabang nga
ilang madawat.

Deuteronomio 9–10

Ang Ginoo Motabang

PagpasabutMga bersikulo Importante 
nga Pulong

1

2

3

4-6

7–10

11–17

18–19

20

A

Magakastigo (b. 5)—
Magtudlo ug Magdisiplina

Makulang (b. 9)—Walay
kahimoan, kagutom

Bato nga santikan (b. 15)—
Gahi kaayo nga bato

Deuteronomio 8

Hinumdumi!

Deuteronomio 7

Pagminyo sulod sa Pakigsaad
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Deuteronomio 10:12–22

Deuteronomio 9:3–6—Ngano nga ang mga Israelita
Nakahimo sa Pag-abug sa mga Canaanhon
Paggawas sa Dapit?

Tan-awa sa 1 Nephi 17:32–38.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Gipangayo sa Ginoo?

1. Unsa ang giingon sa Ginoo nga iyang gipangayo sa Israel,
ug ngano? (tan-awa sa Deuteronomio 10:12–22).

2. Ilista unsa ang imong nakat-unan mahitungod sa Ginoo
dinhi niini nga mga bersikulo nga motabang kanimo sa 
pagbuhat unsay iyang gipangayo.

Ang Pagkapukan ug ang Pag-ula nagpatunhay sa kagawasan
sa pagpili sa tanang mga katawhan (tan-awa sa 2 Nephi
2:25–27). Ang kagawasan sa pagpili usa ka dako nga panala-
ngin, apan adunay mga kuyaw nga nalakip tungod kay kini
nagkinahanglan gayud nga kita modawat ug maresponsable
alang sa mga sangputanan sa atong mga desisyon. Ang
Deuteronomio 11 nag-ingon nga si Moises mibutang sa atuba-
ngan sa Israel og”usa ka panalangin ug usa ka tunglo” (b.26).
Sa lain nga pagkasulti, si Moises misulti sa mga anak ni Israel
nga sila makadawat og panalangin o mga pagtunglo nag-agad
kon sa unsa nga paagi sila mipili sa pagpakabuhi didto sa gi-
saad nga yuta. Ang resulta nag-agad kanila.

Ang Deuteronomio 12–13 naglangkob sa pahimangno ni
Moises ngadto sa mga Israelita mahitungod sa pagsimba
og dios-dios. Ang mga katawhan sa pakigsaad kinahanglan
nga malahi gikan sa tanang uban nga mga kanasuran ug

maglikay dili lamang sa sayop nga mga nabatasan apan sa
tataw nga pag-apil uban sa sayop nga mga nabatasan. Diha
sa kapitulo 12 si Moises misulti sa mga Israelita sa paglikay
sa mga dapit diin ang mga mini nga mga dios gisimba ug
gipahimangnoan sila mahitungod sa pagsunod sa mga na-
batasan sa sayop nga mga relihiyon. Diha sa kapitulo 13 gi-
pahimangnoan ni Moises ang mga Israelita mahitungod sa
mga katawhan kinsa miapil o tingali mogiya kanila ngadto
sa pagsimba sa mini nga mga dios.

Ang Deuteronomio 14–17 naglangkob og mga pahinumdom
sa miagi nga mga sugo sa Ginoo. Ang kapitulo 14 naglang-
kob og mga balaod kalabut sa mga pagkaon (tan-awa usab
sa Levitico 11). Ang kapitulo 15 naglangkob og mga sugo
kabahin sa pagpalingkawas sa mga utang ug sa mga ulipon
matag ikapito nga tuig (tan-awa sa Levitico 25). Ang kapi-
tulo 16 nagrekord sa pahinumdom sa Ginoo ngadto sa mga
Israelita mahitungod sa importansya sa pag-apil sa dagko
nga mga fiesta: Ang Pagpalabay, Pentecostes, (ang fiesta sa
mga Semana), ug ang mga Tabernakulo. Ang mga sugo ka-
labut niini nga mga fiesta gihatag sa miagi diha sa Exodo
12, 23; Levitico 23; Numeros 28. Ang kapitulo 17 naglang-
kob og mga panudlo alang sa piho nga nabatasan sa pagha-
lad, alang sa pagtagad uban niadto kinsa nagsimba og mini
nga mga dios, ug alang sa paghukom sa uban. Ang kapitulo
17 naghatag usab og mga panudlo ngadto sa umaabut nga
mga Israelita kon ugaling kinahanglan sila nga mohukom
nga magbaton og hari. Diha niini nga matag kapitulo, ang
tanan nga mga panudlo nga gihatag sa Ginoo mao ang mag-
tabang sa mga Israelita nga mabulag gikan sa kalibutanon
nga mga nabatasan.

Ang mga katawhan sa Canaan naghupot og daghan nga mga
patuo-tuo. Ang ingon nga mga tuo-tuo sa kasagaran modani
og mga katawhan tungod kay kini nga mga nabatasan dili
kanunay nagkinahanglan og bisan unsa nga sumbanan sa
batasan og sa kasagaran nagsaad og resulta sama sa kalibuta-
non nga kalampusan o pagkaayo pinaagi sa “madyik” nga
walay paningkamot diha sa bahin sa tawo. Nagsaysay ang
Deuteronomio 18 kon giunsa ni Moises pagpahimangno ang

Deuteronomio 18

Tinuod ug Mini 
nga mga Propeta

Deuteronomio 14 –17

Mga Nabatasan sa mga 
Katawhan sa Dios

Deuteronomio 12–13

Likayi ang Dautan nga 
mga Nabatasan

Deuteronomio 11

Mga Panalangin o 
mga Pagtunglo—Magpili Ka

A

Modawat og hiphip (b. 17)—Modawat og mga suborno
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mga Israelita sa dili pagsunod niini nga mga nabatasan. Si
Moises usab mipahimangno kanila nga ang tinuod nga ti-
nubdan sa paggiya mao ang tinuod ug buhi nga Dios kinsa
namulong ngadto sa iyang mga propeta—dili pinaagi sa usa
ka dios-dios o tighimo og madyik o kahanas sa pagdiwata.
Siya misulti ngadto sa mga katawhan kon sa unsa nga paagi
sila makaila sa tinuod nga propeta.

Ang Deuteronomio 19–25 naglangkob og piho nga mga ba-
laod ug mga sugo kalabut sa nagkalain-lain nga mga bahin sa
inadlaw nga kinabuhi, lakip ang pag-uma, mga relasyon sa
pamilya, paagi sa gubat, relihiyuso nga kalimpyo, ug sa pag-
himo og negosyo. Ang pipila niini nga mga balaod salikwaot
nga paminawon, apan ang matag usa pinasikad sa pipila ka
mga baruganan nga gusto sa Ginoo nga hinumduman sa
Israel. Pinaagi sa paghatag niini nga mga lagda ug mga sugo,
ang Ginoo mihatag og mapadayunon, usahay inadlaw, nga
mga pahinumdom sa mga baruganan nga gusto niya nga ma-
kat-unan sa mga Israelita. Sama pananglit, sa Deuteronomio
22:9 ang Ginoo misulti ngadto sa mga Israelita sa dili pagta-
nom diha sa uma og duha ka matang sa mga liso. Ang pagta-
nom og mga liso usa ka importante nga bahin sa kinabuhi, ug
bisan kanus-a sila magtanom sila gipahinumduman nga isip
mga Israelita, sila gidili sa pag-ipon sa ilang mga liso ngadto
sa uban, o sa lain nga pagkasulti, sila gidid-an sa pakigminyo
nga gawas sa pakigsaad. Ang pipila ka mga baruganan nga
anaa sa mga balaod diha sa Deuteronomio 19–25 tingali mas
lisud nga tan-awon kay sa uban, apan kon atong basahon kini
nga mga kapitulo ug pangitaon ang mga baruganan nga ma-
kuha gikan sa piho nga paggamit, atong makita nga kini nga
mga balaod dili diay gayud salikwaot—ilabi na sa usa ka ka-
tawhan nga “dugay sa paghinumdom sa Ginoo nga ilang
Dios” (Mosiah 13:29).

Ang Ginoo makakuha ba og pipila ka kaayohan kon kita mag-
bayad sa atong ikapulo? Ngano nga misugo siya kanato sa
pagbayad niini? Unsa ang mahimo sa pagbayad og ikapulo
ngari kanato? Unsa sa imong hunahuna ang kalainan tali
sa mga katawhan kinsa sa kinabubut-on nagbayad sa ilang

ikapulo ug sa katawhan kinsa nagbayad sa ilang ikapulo sa
dautang buot? Paghunahuna mahitungod niini nga mga pa-
ngutana samtang imong basahon unsa ang gitudlo ni Moises
sa mga anak ni Israel diha sa Deuteronomio 26.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Deuteronomio 26

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og Lista

Gikan sa Deuteronomio 26 ilista unsa ang gisulti ni Moises nga
nabuhat sa Ginoo alang sa Israel.

Pagsulat og Mubo nga Sulat sa
Pasalamat

Hunahunaa ang tanan nga nabuhat sa Ginoo alang kanimo.
Kon ikaw nagkinahanglan og tabang sa paghunahuna sa pipila
sa iyang mga panalangin, basaha ang Mosiah 2:21–25. Pagsulat
kon sa unsa nga paagi kita makapakita sa atong pasalamat
ngadto sa Ginoo alang sa iyang mga panalangin ngari kanato.

Diha sa Levitico 26 ang Ginoo mihan-ay sa atubangan sa
Israel sa mga panalangin nga ilang madawat kon sila mosu-
nod sa iyang mga sugo ug ang mga silot nga ilang madawat
kon sila dili mosunod. Nagsaysay ang Deuteronomio 27–28
kon sa unsa nga paagi si Moises misulti ngadto sa mga
Israelita mahitungod sa sama nga mga panalangin ug mga
sugo sanglit sila mga bata pa sa panahon sa mga hitabo diha
sa Levitico 26. Niini nga panahon, hinoon, si Moises mihatag
og mas detalyado nga mga panudlo ug migamit og “butang sa
pagtudlo og leksyon.” Ang leksyon nga gigamitan og butang
sa pagtudlo nagsugod uban sa usa ka mando sa pag-adto og
duha ka mga bukid sa yuta sa Canaan, ang Bukid sa Ebal ug
Bukid sa Gerizim, nga duol ra kaayo sa usag usa. Unom ka
mga tribo ang gipaadto sa usa ka bukid diin sila gisultihan sa
pagpahayag sa gisaad nga mga panalangin samtang ang lain
nga unom nagbarug sa lain nga bukid ug mitubag pinaagi sa
pagsangyaw sa mga pagtunglo. Kini nga hitabo mao ang pag-
tabang sa pagpahinumdom sa mga anak ni Israel nga sila gi-
hatagan og higayon sa pagpili sa ilang umaabut pinaagi sa
ilang pagkamasulundon.

Deuteronomio 27–28

Mga Panalangin ug 
mga Pagtunglo

B

A

Magasugid (b. 3)—Magpahayag

Deuteronomio 26

Ang Atong Utang sa Dios

Deuteronomio 19–25

Piho nga mga Balaod alang sa 
usa ka Pinili nga Katawhan
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Paghunahuna ma-
hitungod sa mosu-
nod nga pahayag ni
Presidente Joseph F.
Smith, kaniadto
Presidente sa
Korum sa Napulog
Duha ka mga
Apostoles, samtang
ikaw magbasa sa
Deuteronomio 28:
“Kini mao ang mga
saad nga gihimo sa

Ginoo ngadto sa mga katawhan sa Israel sa unang panahon,
kon sila mopatalinghug ngadto sa Iyang mga pulong ug mosu-
nod sa Iyang mga balaod.

“Karon, ako gusto nga mosulti nganha kaninyo sa walay
bisan unsa nga pag-ukon-ukon … nga ang mga pulong
[diha sa Deuteronomio 28:1–13] sama ka mapuslanon
nganha kaninyo sama kaniadto sa mga anak ni Israel.
Kamo ang bag-o nga Israel ug sila ang karaan nga Israel.
Ang sama nga Dios misulti pinaagi sa Iyang sulugoon
[ang propeta]. Ang pagkamasulundon ngadto sa mga
balaod sa Dios mohatag og sama nga mga resulta karon
sama sa unang kapanahunan” (sa Conference Report,
Okt. 1899, 45).

Pagsabut sa mga Kasulatan

Deuteronomio 28

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang dili mokubos sa duha sa mosunod nga mga kalihokan
(A–D) samtang magtuon sa Deuteronomio 28.

Sa Unsa nga Paagi Kini Magamit
Karon?

Nagsaysay ang Deuteronomio 28:1–13 sa mga panalangin nga
madawat sa Israel kon sila maunungon. Isulti kon unsa sa imong
hunahuna ang kahulugan sa matag panalangin alang sa mga ka-
tawhan karon, ug i-rekord kini diha sa imong notebook sa usa ka
tsart sama sa usa nga anaa sa ubos.

Hain ang Imong Gusto?

Gikan sa lista sa mga panalangin sa ibabaw, isulat hain ang
imong gusto nga madawat ug ipasabut kon ngano.

Hunahunaa ang mga Tunglo

Ang Deuteronomio 28:15–68 naglangkob og taas kaayo nga sek-
syon sa mga tunglo. Samtang ikaw magbasa niini, pagpili og
duha nga imong nakita nga nahitabo ngadto sa mga tawo kinsa
wala magsunod sa mga sugo sa Dios, ug pagsulat mahitungod
kanila. Ang mga ehemplo mahimo nga gikan sa mga tawo nga
imong nailhan o nahibaloan o gikan sa mga kasulatan. Dili nimo
kinahanglan nga ipaila ang tawo nga imong nailhan.

Opsyonal nga Kalihokan

Kon ang Ginoo nahigugma kanato, ngano nga kinahanglan ga-
yud kita nga mag-antus kon kita dili maghinulsol? (tan-awa sa
D&P 19:17). Ang mosunod nga mga kasulatan makatabang ka-
nimo sa pagtubag niini nga pangutana: Alma 39:7; 42:16–24;
Helaman 12:2–3; Doktrina ug mga Pakigsaad 90:36; 95:1–2.

D

C

B

Sa Unsa nga Paagi ang 
Baruganan Maggamit KaronBersikulo Ang Panalangin

1 Gibayaw ibabaw sa 
 tanan nga mga nasud

3 Mabulahan sa lungsod 
 ug sa kaumahan

4 Mabulahan ang bunga 
 sa lawas, sa yuta, ug 
 sa mga mananap

5 Mabulahan sa alat ug 
 dolang nga masahan

6 Mabulahan sa pagsulod 
 ug sa paggula

7 Igalaglag ang mga 
 kaaway

8 Panalanginan sa tanan 
 nga mga pagabuhaton

9 Magapalig-on aron 
 mahimo nga katawhan 
 nga balaan

10 Ginatawag tungod sa 
 ngalan sa Ginoo

12 Pagabuksan sa Ginoo 
 ang iyang bililhon nga 
 tipiganan 

13 Magahimo nga ulo ug 
 dili ang ikog

A

Bunga sa imong lawas (bb. 4,
11, 18, 53)—Mga anak

Bunga sa imong yuta (bb. 4,
11, 18)—Ani sa mga tanom

Bunga sa imong mga
mananap (bb. 4, 11)—Anak sa
imong mga baka

Kamatay (b. 21)—Mga kagul-
anan, mga sakit

Tisis (b. 22)—Sakit

Mahisukarap (b. 29)—Ang
paglakaw nga mabinantayon
gigamit ang kamot sa
paghikap diha sa imong

atubangan tungod kay dili ka
makakita

Usa ka sanglitanan ug usa
ka pagya (b. 37)—Usa ka
butang nga gibiay-biay sa
mga tawo ug gihimo og
kataw-anan

Mapintas og nawong (b.
50)—Makahahadlok og
hitsura

Magalikos (b. 52)—Atake

Tagdugay nga molungtad (b.
59)—Magpabilin og dugay



Ang Deuteronomio 29–30 naglangkob sa panapos nga pakig-
pulong ni Moises ngadto sa mga Israelita. Mipadayon siya sa
pagpasabut sa mga panalangin nga moabut gikan sa pagka-
masulundon ug sa mga pagtunglo nga moabut gikan sa pag-
kamasinupakon. Nagsaysay ang Deuteronomio 30 kon unsa
ang buhaton sa Ginoo alang sa mga Israelita kon sila mopahi-
layo gikan kaniya ug unya maghinulsol, ug unsa ang ilang
pagabuhaton kon sila magtinguha nga madawat kaniya pag-
usab. Gikan niini nga kapitulo atong makat-unan nga ang
Ginoo manggiloy-on ug hinay nga masuko ngadto sa iyang
mga anak.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Deuteronomio 30

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og Tsart

Ang Deuteronomio 30:1–10 naglangkob og tambag sa Ginoo
ngadto sa mga Israelita mahitungod sa unsay buhaton kon ug
sa diha nga ang tunglo nga gihisgutan sa Deuteronomio 28
moabut kanila. Tan-awa nga adunay daghan nga mga butang
nga gisulti sa Ginoo nga kinahanglan gayud nga buhaton sa
mga tawo ug ang daghan nga mga saad kon unsay pagabuha-
ton sa Ginoo.

Paghimo og duha ka kolum
diha sa usa ka pahina sa
imong notebook. Butangi og
pangalan ang usa ka kolum
og “Kon,” ug ang lain nga
kolum og “Unya Dayon.”
Sa ubos sa “Kon,” ilista ang
mga butang nga gisulti sa
Ginoo nga gikinahanglan
nga buhaton sa mga Israelita
diha sa ilang pagkatinunglo
nga kahimtang (tan-awa sa

bb. 1–2, 6, 8, 10). Diha sa “Unya Dayon” nga kolum ilista unsa
ang gisaad sa Ginoo nga buhaton alang sa mga Israelita (tan-
awa sa bb. 3–7, 9).

Gamita Kini nga mga Pagtulun-an

Hain sa mga bersikulo ang imong gamiton gikan sa
Deuteronomio 30 aron sa pagtabang og usa ka tawo 

kinsa nakasala ug nahisalaag gikan sa Simbahan? Ipasabut
kon unsaon nimo paggamit ang mga bersikulo.

Human gitudloan ni Moises kining bag-o nga henerasyon sa
mga Israelita sa mga balaod sa Dios ug sa mga sangputanan
sa pagkamasulundon ug sa pagkadili masulundon ngadto ni-
adto nga mga balaod, andam na siya sa pagbiya kanila. Sa
wala pa siya mobiya, bisan pa niana, siya miawhag kanila ug
sa ilang bag-o nga lider, si Josue, sa paghigugma ug pagsunod
sa Dios labaw sa tanang uban nga mga butang. Niini nga pa-
nahon, ang Ginoo mipadayag ngadto ni Moises og usa ka awit
nga iyang itudlo sa mga Israelita (tan-awa sa Deuteronomio
32:1–43). Ang awit magapahinumdom kanila sa Ginoo ug sa
mga sugo nga gitudlo ni Moises kanila.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Deuteronomio 32

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangita og Ulohan sa Awit

Ang Deuteronomio 32 gitawag og ang “awit ni Moises.”
Samtang imong lahuson pagbasa ang tibuok nga kapitulo, pa-
ngitaa ang mga hugpong sa pulong nga sa imong hunahuna
mahimo nga maayong ulohan sa himno. Paglista og dili moku-
bos sa upat ka mga ulohan.

Sa Unsa nga Paagi ang Musika
Nagtabang Kanimo sa Pagpabilin
nga Matarung?

1. Sa tanan nga ikahatag sa Ginoo sa mga Israelita, ngano sa
imong hunahuna mihatag siya og awit kanila aron sa pagta-
bang kanila sa paghinumdom kaniya ug aron mahimong usa
ka pagpamatuod ngadto kanila?

2. Isulat diha sa imong notebook ang mga pulong sa usa ka
himno sa Simbahan o awit nga nakatabang sa imong ti-
nguha sa pagsunod sa mga sugo ug paghinumdom sa

B

A

Magadaligdig (b. 2)—Manaog

Igamantala (b. 3)—Ipaila

Jeshurun (b. 15)—Usa ka
pangalan nga nagpasabut og
“ang usa ka matarung,”
nagpasabut ngadto sa Israel
isip usa ka katawhan

Napungot (b. 19)—Hugot nga
wala makagusto

Parayeg (b. 21)—Pahimulos
para sa kaugalingon, hinakog
nga mga lihok

Panimalus (bb. 35, 41, 43)—
Paghukom

Deuteronomio 31–32

Ang Awit ni Moises

B

Kon Unya Dayon

A

Pagkabihag (b. 3)—Pagkaulipon

Deuteronomio 29–30

Pagbalik ngadto sa Ginoo
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Ginoo. Kon wala ka makamemorya sa mga pulong, paning-
kamot sa pagkat-on niini karon nga semana aron ikaw ma-
kaawit sa kanta nganha sa imong kaugalingon sa panahon
sa panginahanglan.

Opsyonal nga Kalihokan

1. Tan-awa kon pila ka higayon ang pulong nga bato gigamit
diha sa awit ni Moises. Sumala sa 1 Mga Taga-Corinto
10:1–4, unsa ang Bato?

2. Ilista unsa ang gisulti niini nga awit mahitungod sa Bato.

Sama sa gibuhat ni Jacob (Israel) diha sa Genesis 48–49, si
Moises mipanalangin sa matag tribo sa Israel sa wala pa
siya mobiya kanila. Ang panalangin alang sa kaliwat ni
Jose (Ephraim ug Manases) makaikag kaayo (tan-awa sa
Deuteronomio 33:13–17). Ang panalangin sa mga tribo ni
Jose naghisgot sa umaabut nilang kauswagan ug sa ilang
tulumanon sa pagtinabangay og aghat sa tanan nga mga
anak sa Dios “hangtud sa mga kinatumyan sa yuta” (b. 17).
Isip kabahin sa pagkatibulaag sa Israel, ang mga anak ni
Jose gitibulaag ngadto sa tanan nga mga bahin sa yuta. Sa
atong panahon sila gipundok og balik ngadto sa Simbahan
ni Jesukristo, sa ingon nagtuman sa mapanagnaon nga pa-
nalangin ni Moises.

Ikaw karon nakahuman na og labaw sa tulo ka gatus ka mga
pahina diha sa Biblia nga gisulat ni propeta Moises, nga la-
baw pa kay ni bisan kinsa nga propeta sa Daang Tugon. Ang
Deuteronomio 34 nag-ingon nga si Moises namatay, bisan
pa, ingon nga gisulat og mas una (tan-awa sa p. 71), si Alma
45:19 nagtudlo kanato nga si Moises wala mamatay apan na-
balhin sa pagkahimaya. Tan-awa sa “Moises” diha sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan alang sa dugang nga impor-
masyon kalabut sa pagkabalhin sa himaya ni Moises.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagsulat og Mubo nga Asoy sa
Kinabuhi

Kon ang bantugan nga mga tawo mamatay, ang mga pahayagan
kasagaran maghimo og mubo nga kasaysayan sa kinabuhi, o
“mubo nga asoy” nga naglatid sa mga butang nga nahitabo diha
sa ilang mga kinabuhi, nga maghatag og gibug-aton sa impor-
tante nga mga kalampusan. Kon ikaw usa ka tigsulat sa pahaya-
gan sa panahon ni Moises, unsa ang imong ilakip sa mubo nga
asoy sa kinabuhi ni Moises? I-apil unsay nakapadani kanimo sa
makahuluganon nga paagi samtang imong gitun-an ang kinabuhi
ug mga pagtulun-an ni Moises.

A

Deuteronomio 34

Panamilit ngadto ni Moises

Deuteronomio 33

Mga Panalangin alang 
sa Matag Tribo

C

Usa ka Pakigsaad Natuman
Ang basahon ni Josue gipangalanan tungod sa labing importante
nga tawo, si Josue. Ang basahon nagsaysay sa istorya kon giunsa
sa Ginoo pagtuman ang iyang pakigsaad nga ihatag sa mga anak
ni Israel ang ilang gisaad nga yuta sa Canaan.

Sa Hebreo, ang “Josue” nagpasabut og “ang Ginoo nagluwas” o
“ang Ginoo naghatag sa kadaugan.” Ang Griyego nga kahulugan
niini nga pangalan gihubad ngadto sa Iningles og “Jesus.” Kini
nga pangalan adunay nindot kaayo nga gisimbolo gumikan nga
ang basahon ni Josue mao ang rekord sa paggiya ni Josue sa mga
anak ni Israel ngadto sa ilang gisaad nga yuta, ug si Jesukristo
naggiya kanato ngadto sa “gisaad nga yuta” sa kinabuhing dayon.

Usa ka Basahon sa Gubat
Ang basahon ni Josue naghatag og daghan nga mga asoy kon sa
unsa nga paagi ang mga anak ni Israel mituman sa mga pakig-
saad sa Dios pinaagi sa pagbuntog sa ilang mga kaaway diha sa

gubat. Kita matingala kon sa unsang paagi makaingon ang Ginoo
ngadto sa usa ka katawhan, “Dili ka magpatay,” ug unya nagsulti
niadtong sama nga mga katawhan sa paglaglag sa tibuok lumulu-
pyo sa pipila ka mga siyudad. Samtang kita wala makahibalo sa
hingpit sa hunahuna sa Dios kabahin niining mga butanga, kita
wala makahibalo sa mosunod:

1. Ang mga hitabo diha sa basahon ni Josue nahitabo sa pana-
hon sa diha nga ang mga kanasuran nakiggubat sa ngalan sa
ilang dios. Sa diha nga ang mga Israelita midaug batok sa
mga Canaanhon pinaagi sa gahum sa Ginoo, ang ilang kada-
ugan usa ka saksi nga siya mao ang tinuod ug buhi nga Dios.
Imong makita nga hapit sa matag asoy diha sa mga basahon
ni Josue ug sa mga Maghuhukom nagpakita kon giunsa sa
mga Israelita sa pagdaug sa ilang mga gubat sa pipila ka mi-
lagroso nga paagi, nga nagtabang sa mga Israelita ug sa ilang
mga kaaway sa paghibalo nga ang Ginoong Dios midaug sa
gubat, dili tungod ni bisan kinsa nga tawo o sa bisan unsa
nga paagi. Agi og dugang, ang Ginoo wala motugot sa Israel

Ang Basahon ni Josue



nga mahimong adunahan pinaagi sa pag-angkon sa mga bu-
tang sa mga katawhan nga ilang nabuntog (sama sa imong
mabasa diha sa Josue 7).

Ang Ginoo kanunay nga nagpahinumdom sa mga Israelita nga
ang yuta ila alang sa ilang paggamit isip iyang mga katawhan.
Ang kalaglagan sa dautan ug sa tigsimba og dios-dios nga mga
kanasuran sa Canaan usa ka leksyon ngadto sa tanan nga mga
katawhan nga kini usa ka paagi nga ang Ginoo mahimong mosi-
lot sa dautan, ug kini nagpahinumdom kanato sa dako nga ka-
laglagan sa mga dautan nga mahitabo sa panahon sa paghukom.

2. Si propeta Nephi mitudlo nga ang Ginoo “dili maghimo og
bisan unsa gawas kon kini alang sa kaayohan sa kalibutan”
(2 Nephi 26:24). Si propeta Ezequiel mirekord nga ang Ginoo
walay kalipay diha sa kamatayon sa dautan (tan-awa sa Ezequiel
18:32; 33:11). Busa, sa diha nga ang Ginoo mimando sa mga
Israelita sa pagpapahawa o paglaglag sa mga Canaanhon, iyang
gibuhat unsa ang labing makaayo ngadto sa tanan nga naapil,
pinasubay sa ilang mga kahimtang.

3. Ang pagkadautan sa mga Canaanhon miabut sa katagbawan
(tan-awa sa Levitico 18:3, 24–25; Deuteronomio 18:10–12;
1 Nephi 17:32–35). Kini nga katagbawan nagpasabut nga sila an-
dam nga mopatay sa mga propeta ug sa mga Santos (tan-awa
sa 2 Nephi 26:3). Samtang ang mga Santos sa tanang panahon
gilauman nga mopuyo sa mga paagi nga lahi gikan sa kalibu-
tan nga naglibut kanila, niini nga higayon kini malisud kaayo
alang sa mga Israelita sa pagpuyo og matarung nga kinabuhi
nga ang Ginoo nagsugo kanila kon sila maanaa duol sa dili or-
dinaryo nga pagkadautan sa mga Canaanhon. Kon ang pagka-
dautan sa katilingban hilabihan na kaayo nga ang nagtubo nga
henerasyon walay oportunidad sa pagpili sa pagpuyo nga ma-
tarung, niana ang Dios sa kalooy molaglag sa katilingban gikan
sa yuta alang sa kaayohan sa umaabut nga mga henerasyon.
Atong nakat-unan kini gikan sa istorya ni Noe ug sa Lunop.

4. Ang mga dalan sa Dios dili atong mga dalan (tan-awa sa Isaias
55:8–9). Kon atong hunahunaon nga kini iyang buhat “ang pag-
pahinabo sa pagka-imortal ug kinabuhi nga dayon sa tawo”
(Moises 1:39) ug nga siya mao ang Tiglalang ug adunay gahum
ibabaw sa iyang mga binuhat, lakip ang kasarang sa pagluwas
kanila, niana kita makabaton og hugot nga pagtuo nga ang mga
buhat sa Dios nagtabang sa pagtuman sa iyang buhat. Tungod
kay kita may kinutuban sa atong pagsabut, kita dili makahimo
nga makakita sa mga butang gikan sa panan-aw sa Dios.

Pagpangandam sa Pagtuon sa Josue
Usa sa unang mga tema sa basahon ni Josue mao ang higpit nga
pagsunod sa mga panudlo sa Ginoo. Sa diha nga ang mga kasun-
dalohan sa Israel mga masulundon, sila nagmalampuson. Sa diha
nga sila dili, sila napakyas. Ang mga sangputanan sa pagkamasu-
lundon nagtabang sa mga Israelita sa pag-amgo nga ang tabang
sa Ginoo mao ang mihatag kanila og kadaugan.

Ang basahon ni Josue mahimo nga bahinon ngadto sa tulo ka ti-
ningub nga mga seksyon:

• Ang pagbuntog sa Canaan

• Giunsa ni Josue pagbahin ang yuta

• Kang Josue nga katapusang panudlo ug pagpamatuod

Hunahunaa unsa ka kulang ug ang pagpaubos nga gibati ni
Josue sa diha nga siya gitawag sa pagpangulo sa mga anak ni
Israel human ni Moises—usa sa labing halangdon nga mga
propeta sa kasaysayan. Samtang ikaw magbasa sa Josue 1 pa-
ngitaa kon unsay gisulti sa Ginoo ni Josue sa pagdasig kaniya
diha sa iyang bag-o nga calling. Hunahunaa kon unsaon kaha
nimo sa paggamit niini nga tambag sa mga calling nga ang
Ginoo naghatag kanimo ug diha sa imong mga kasinatian sa
kinabuhi.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Josue 1

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang ikaw
magtuon sa Josue 1.

Magmakusganon ug Magmaisug

1. Pangitaa ang mga bersikulo diin ang Ginoo misulti kang
Josue nga magmakusganon ug magmaisug. Mahimo nga
imong markahan kini diha sa imong mga kasulatan.

2. Pagsulat mahitungod kon unsaon nimo nga magmakusga-
non ug magmaisug.

Scipture Mastery: Ang Importansya
sa Pagsalig diha sa mga Kasulatan

Sa imong notebook, pag-drawing og poster nga sa imong huna-
huna labing maayo nga morepresentar sa mensahe sa Josue 1:8.
Siguroha nga ang imong poster maglakip kon unsa ang atong
kinahanglan nga buhaton sa mga kasulatan (ang basahon sa
balaod) ug kon unsa nga mga panalangin ang gisaad kon atong
buhaton.

A

Alagad (b. 1)—Sulugoon,
luyo-luyo

Arang makasukol (b. 5)—
Makabuntog, makapildi, o
makapuli

Ayaw ibulag sa imong ba-ba
(b. 8)—Kanunay anaa sa
imong hunahuna

Magpalandong ka niana (b.
8)—Maghunahuna
mahitungod niini

Magmaluya (b. 9)—Mawad-
an og kadasig

Niining dapita (bb. 14–15)—
Silangan sa

Mag-una sa inyong mga ig-
soon nga sangkap sa hinagi-
ban, nga tanang tawo nga
maisug (b. 14)—Pamartsahon
ang mga isug nga sundalo
unahan sa mga tawo dala sa
ilang mga hinagiban.

Josue 1

“Magmakusganon ug 
Magmaisug Ka”
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Unsa ang Imong Bation?

1. Unsa ka importante alang sa usa ka propeta ang pagpaluyo
sa mga katawhan kaniya?

2. Kon ikaw makasulti og daklit ngadto sa propeta sa
Simbahan karon, unsa ang imong isulti mahitungod sa
imong paningkamot sa pagpaluyo kaniya?

Si Alma mitudlo nga ang hugot
nga pagtuo mao ang pagbutang
sa imong pagsalig diha sa
Dios (tan-awa sa Alma 36:3).
Samtang ikaw magbasa sa Josue
2, pangitaa ang mga paagi nga
gihimo sa mga tawo dinhi niini
nga bersikulo sa pagpakita sa
ilang hugot nga pagtuo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Josue 2

Josue 2:1—Ngano nga ang mga Espiya Mipuyo sa
Panimalay sa Babaye nga Nagbaligya sa Iyang
Dungog?
Kon kita mobasa og usa ka butang diha sa Biblia nga ingon og
walay hinungdan, kinahanglan gayud nga atong hinumduman
kon unsa ang atong nahibaloan mahitungod sa Ginoo ug sa iyang
mga pagtulun-an. Sama pananglit, siya nagsugo kanato nga mag-
pakalimpyo ug sa paglikay sa mga sitwasyon ug sa mga tawo nga
moawhag kanato sa pagkadili limpyo. Nasayud niana nga kama-
tuoran, kita makapaniguro nga tingali ang “babaye nga nagba-
ligya sa iyang dungog” nagpasabut og usa ka butang gawas kay
sa unsay atong kasagaran nga gihunahuna o nga kini nga babaye

naghinulsol na. Unsa ang nahitabo dinhi niini nga istorya naggiya
kanato sa pagtuo nga siya usa ka maayo nga babaye kinsa adu-
nay hugot nga pagtuo sa Dios. Kita kinahanglan usab mohuna-
huna sa sitwasyon sa mga espiya. Ang mga katawhan dili kaayo
makamatikod og mga langyaw nga nagpuyo sa panimalay sa usa
ka babaye nga nagbaligya sa iyang dungog kay sa mga estrang-
hero nga mopuyo sa lain nga dapit.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang kalihokan A o B samtang imong tun-an ang Josue 1.

Si Rahab nga Buotan

Human mabasa ang Josue 2; mga Hebreohanon 11:30–31;
Santiago 2:24–25, hunahunaa nga ikaw usa sa mga espiya
ug pagsulat og pagpasabut nga maghatag og ebidensya kon
giunsa ni Rahab sa pagpakita og hugot nga pagtuo ug mag-
pasabut kon ngano nga ikaw naghunahuna nga ang mga
Israelita kinahanglan nga moluwas kaniya kon ilang buntu-
gon ang Jerico.

Usa ka Pula nga Pisi

Unsa sa imong hunahuna ang girepresentahan sa pula nga pisi?
Unsa ang gihimo sa mga Israelita sa diha nga sila didto sa Ehipto
nga sama niining pula nga pisi? (tan-awa sa Exodo 12:7, 13).

Unsa ang nagtabang kanimo sa pagbaton og hugot nga pag-
tuo ug pagsalig sa atong buhi nga mga propeta ug mga apos-
toles? Ngano nga importante ang pagbaton og hugot nga
pagtuo ug pagsalig diha kanila? Ang Josue 3–4 nagrekord kon
unsa ang gihimo sa Ginoo nga nagsaksi niadtong kinsa nagti-
nguha nga masayud nga siya kauban ni Josue sama nga siya
nag-uban ni Moises.

Josue 3–4

Pagtabok sa Suba sa Jordan

B

A

Ganghaan (b. 5)—Usa ka
pultahan sa paril sa siyudad

Mga dagami (b. 6)—Tag-
as nga mga binugkos

Ang kahadlok kaninyo
misantup kanamo (b. 9)—
Kami nahadlok kaninyo

Panimalay (b. 12)—Pamilya

Ilhanan (b. 12)—Timaan
nga ikaw mohupot sa imong
pulong

Ang among kinabuhi inyo
(b. 14)—Giluwas ninyo ang
among mga kinabuhi ug
among luwason ang inyo
agi og balos.

Iyang dugo maanha sa iyang
ulo (b. 19)—Siya ang
responsable alang sa iyang
kaugalingon nga kamatayon.

Josue 2

Mga Espiya sa Jerico

C
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Josue 3

Josue 4

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
ikaw magtuon sa Josue 3–4.

Paghimo og Journal

Hunahunaa nga ikaw nagtan-aw sa mga Levihanon nga nagpas-
an sa arka. Isulat diha sa imong journal alang sa adlaw nga gihu-
lagway diha sa Josue 3–4. Ilakip kon unsa ang imong gibati
mahitungod ni Josue isip usa ka propeta sa Dios.

Sa Unsa nga Paagi Kini Nahitabo
Karon?

Sa unsa nga mga paagi ang Ginoo nagtabang sa pagmatuod
ngari kanato karon nga ang Presidente sa Simbahan usa ka 
propeta sa Dios?

Usa ka Handumanan

Diha sa Josue 4 ang Ginoo mimando ni Josue sa paghimo og han-
dumanan nga mga bato. Isulat diha sa imong notebook kon unsa
sa imong hunahuna ang gisulat kaha diha sa usa ka plake nga gi-
butang diha sa handumanan.

Ang Josue 5 nagrekord og pipila ka mga hitabo nga nahitabo
samtang ang kampo sa Israel didto sa gisaad nga yuta sa

kasadpan nga bahin sa Suba sa Jordan. Ang mga Israelita
mipakita sa ilang pasalig ngadto sa Ginoo, ug siya mipakita
kanila nga siya ila pang gikauban samtang ilang giatubang
ang ilang sunod nga hagit—ang pagbuntog sa yuta sa
Canaan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Josue 5:10–15

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kapitan sa Panon sa Ginoo

1. Kini dili tataw kinsa ang “kapitan sa panon sa Ginoo” diha
sa Josue 5:13–15, apan ang bersikulo 14 nagsaysay kanato
nga si Josue “mihapa sa yuta … ug misimba”. Ang uban nga
mga tawo diha sa mga kasulatan mibuhat sama sa gibuhat
ni Josue: si Cornelius, nakakita ni Pedro (tan-awa sa Mga
Buhat 10:25–26); si Juan, nga gibisitahan sa anghel (tan-awa
sa Pinadayag 19:10; 22:9); ug ang mga kaigsoonan ni Nephi
ngadto ni Nephi (tan-awa sa 1 Nephi 17:55). Basaha usab
ang Exodo 3:1–6 diin si Moises nakakita sa Ginoo. Sa unsa
nga paagi kini nga mga hitabo matandi ngadto sa unsay na-
hitabo ni Josue ug “sa kapitan”? Unsa kaha ang ikatudlo ni-
ini nga mga hitabo kanato mahitungod kon kinsa ang
mibisita ni Josue? 

2. Ngano sa imong hunahuna importante kini alang kang Josue
nga aduna niini nga kasinatian niini nga panahon?

Opsyonal nga Kalihokan

Pagsulat mahitungod sa usa ka panahon sa diha nga ang Ginoo
mihatag kanimo og dugang nga kalig-on samtang ikaw nag-
atubang og hagit.

Diha sa Josue 2 atong mabasa kon sa unsa nga paagi ang duha
ka mga Israelita nga nag-espiya sa Jerico, gipanalipdan ni
Rahab, ug unya mibalik pagdala sa ilang taho ngadto ni Josue.
Nagsaysay ang Josue 6 kon sa unsa nga paagi ang kasundalo-
han sa Israelita mibuntog sa siyudad ug kon sa unsa nga paagi
naluwas si Rahab ingon sa gisaad sa mga espiya.

Josue 6

Ang mga Paril Nangatumba

B

A

Sinanglag (b. 11)—Pinauga Panon (b. 14)—Kasundalohan

Josue 5

Usa ka Talagsaon nga Bisita

C

B

A

Gipahiluna (b. 20)—Gipahimutang

Pagpadako (b. 7)—Paghimo
nga halangdon

Sukad karon (b. 10)—
Pinaagi niini

Ang mga tubig sa Jordan
mahabulag gikan sa tubig
nga nanaog gikan sa ilaya (b.
13)—Ang Suba sa Jordan
mohunong sa pagdagayday
paingon sa ubos sa suba.

Sila mialsa sa usa ka pundok
(b. 13; tan-awa usab sa b.
16)—Ang tubig sa ibabaw sa
suba mohunong ug mahimo
nga mas motaas, usa ka dapit
maablihan alang sa mga
kasundalohan sa Israel sa
pagtabok sa Suba sa Jordan.
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Josue 6

Josue 6—Pito
Tan-awa kapila ang numero nga pito gigamit dinhi niini nga is-
torya. Sa Hebreo, ang pito (sheva) nagpasabut og “tibuok, kom-
pleto, o hingpit.” Pinaagi sa paggamit sa numero nga pito ang
Ginoo mipasabut nga kon ang Israel sa hingpit mohupot sa iyang
mga sugo ug sa ilang mga pakigsaad uban kaniya, sila magma-
lampuson.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ihulagway ang Gubat sa Jerico

Sa daklit ihulagway ang gubat sa Jerico, nagsiguro sa pag-apil
sa mosunod nga mga pulong: trumpeta, pito, arka, ug Rahab.

Unsa ang Ilang Gibati? Unsa ang
Ilang Gihunahuna?

Pagsulat og usa ka butang nga imong gihunahuna o gibati nga
ang matag mosunod nga mga tawo mihunahuna o mibati o
isip kabahin sa pagbuntog sa Jerico: pari nga Israelita nga may
trumpeta, sundalo diha sa kasundalohan, ig-agaw ni Rahab, ug
usa ka lumulupyo sa Jerico. Ang Jerico mao ang unang siyudad
nga gigubat sa mga kasundalohan sa Israel human mosulod sa
yuta sa Canaan. Unsa sa imong hunahuna ang kinahanglan
unta nga makat-unan sa mga anak ni Israel kon giunsa nila sa
pagdaug kini nga gubat nga makatabang unta kanila samtang
sila mipadayon sa ilang pagbuntog sa gisaad nga yuta?

Unsa ang mahitabo kon kita nakasala ug misulay sa pagtago
niini? (tan-awa sa D&P 121:37). Bisan tuod og ang uban nga
mga tawo wala makahibalo nga kita nagtago sa atong mga sala,
kinsa ang nakahibalo? Unsa ang mahitabo sa atong espirituha-
non nga kalamboan kon kita mosulay sa pagtago sa atong mga
sala? Ang Josue 7 nagrekord kon giunsa sa mga anak ni Israel
sa pagkat-on og importante kaayo ug makahinuklog nga lek-
syon mahitungod sa importansya sa pagkamasulundon ug sa
unsa nga paagi kini nakaapekto sa uban, ug nga kita dili maka-
tago sa atong pagkadili masulundon sa Ginoo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Josue 7

Josue 7:22–26—Ang Pamilya ni Achan Gipatay ba
uban Kaniya?
Ang pinulongan sa Josue 7 naghimo niini nga dili tataw kon ang
pamilya ni Achan gipatay ba uban kaniya o sila ba gikinahanglan
nga patan-awon samtang siya gipatay ug ang mga butang nga li-
naglag gisunog. Kini posible, hinoon, nga sila gipatay, ilabi na
kon ilang gitabangan si Achan sa pagtago sa mga butang nga
iyang gikuha. Ang tibuok kampo gimandoan sa dili pagkuha
og bisan unsa gikan sa siyudad.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Mga Sangputanan sa Sala

1. Si Elder Dean L. Larsen miingon, “Walay ingon nga butang
nga tinago nga sala” (sa Conference Report, Abr. 1983, 49; o
Ensign, Mayo 1983, 35). Sa unsa nga mga paagi ang istorya
ni Achan nagpakita niini nga kamatuoran? Sama pananglit,
sa unsa nga paagi ang sala ni Achan miapekto sa treynta y
sais ka mga Israelita ug sa ilang mga pamilya? I-apil diha sa
imong tubag kon sa unsa nga paagi ang iyang sala miapekto

A

Butang nga linaglag (bb. 1,
11–13, 15)—Mga butang nga
gimando sa Dios nga
pagagun-ubon

Putlion (b. 13)—Himoon nga
limpyo ug balaan

Mao kini ug mao kini ( b.
20)—Kini mao ang mga
butang

Sakot sa mga inagaw (b.
21)—Materyal nga mga
kabtangan nga nahibilin
human gilaglag ang mga
katawhan

Siklo (b. 21)—Mga buok (tan-
awa sa Bible Dictionary, s.v.
“weights and measures”)

Gikaibgan kini (b. 21)—
Gikagustuhan kini

Josue 7

Pagbuntog sa Siyudad sa Ai

B

A

Pagalaglagon (bb. 17–18)—Sa
hingpit gun-ubon sa Dios

Kabanayan (b. 23)—Pamilya

Ang kapildihon sa iyang
anak nga kamagulangan
(b. 26)—Pinaagi sa pagkapildi
sa iyang unang natawo nga
anak nga lalaki ngadto sa
kamatayon

Ang kapildihon sa iyang
anak nga kamanghuran (b.
26)—Pinaagi sa pagkapildi
sa iyang kamanghuran nga
anak nga lalaki ngadto sa
kamatayon

Nasangyaw (b. 27)—
Gipanagsultihan
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sa tanan nga kampo sa Israel, lakip si Josue, ug sa unsa nga
paagi kini miapekto sa pamilya ni Achan.

2. Paghunahuna ug pagsulat mahitungod sa usa ka moderno
nga ehemplo kon sa unsa nga paagi nga ang ingon og “tinago
nga sala” sa usa ka tawo makaapekto sa tinuoray sa uban.

Ang Josue 8 nagrekord kon sa unsa nga paagi ang Ginoo mi-
mando ni Josue sa pagbalik ug paglaglag sa siyudad sa Ai hu-
man siya mihusay sa sitwasyon nga nahimo pinaagi sa sala ni
Achan. Nagsaysay og usab ang Josue 8 kon giunsa ni Josue sa
pagtuman ang sugo nga gihatag diha sa Deuteronomio 27 nga
ang Israel pasultihon sa mga panalangin ug mga pagtunglo
nga mahimong moabut kanila.

Sa panahon sa mga hitabo diha sa Josue 9, ang kabantog sa
mga Israelita nakaylap sa tibuok kayutaan. Usa ka pundok
sa mga katawhan, ang mga Gabaonhon, mihukom sa pag-
lingla sa mga Israelita ngadto sa paghimo og kasabutan sa ka-
linaw uban kanila. Sa walay pagpangayo sa Ginoo alang sa
iyang pag-uyon, ang mga Israelita mihimo sa pakigsabut. Sila
nasuko sa diha nga ilang nahibaloan nga ang mga Gabaonhon
milingla kanila, apan sa gihapon ilang gitahud ang panagsa-
but. Ang mga katawhan mibati nga ang pagtahud sa usa ka
saad importante kaayo. Ang hitabo sa kasabutan nagtudlo sa
mga Israelita sa pagpakitambag pa og dugang sa Ginoo diha
sa ilang mga buhaton (tan-awa usab sa Alma 37:37).

Ang balita kon unsa ang gibuhat sa mga Israelita dinhi sa
yuta nagpadayon sa pagkaylap. Nagsaysay ang Josue 10
mahitungod sa unsay gipaningkamutan nga buhaton sa
daghan nga nagkalain-lain nga mga grupo sa katawhan sa

pagpahunong sa mga katawhan sa Ginoo. Ato usab nga ma-
basa unsa ang gibuhat sa Ginoo sa pagtabang sa iyang mga
katawhan sa pagbuntog sa ilang mga kaaway. Samtang ikaw
magbasa, paghunahuna mahitungod kon kinsa ang imong
mga “kaaway” samtang ikaw naningkamot sa pagbaton og
kinabuhing dayon. Sa unsa nga mga paagi ikaw makasunod
sa mga ehemplo ni Josue? Sa unsa nga mga paagi ikaw ma-
katandi unsa ang gibuhat sa Ginoo alang ni Josue ngadto sa
unsay mabuhat sa Ginoo alang kanimo?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Josue 10

Pagtuon sa mga Kasulatan

Dugang nga Tabang gikan sa Ginoo

1. Unsa ang duha ka talagsaon nga mga buhat nga gihimo sa
Ginoo aron sa pagtabang sa mga Israelita sa pagpakiggubat
sa ilang mga kaaway?

2. Unsa nga tabang ang ania kanato karon aron makasugakod
sa mga tintasyon ug sa mga kadautan? (Mahimo nga imong
basahon ang 1 Nephi 14:12–14 alang sa pipila ka mga ideya.)

A

Dagat sa Medeterranean

Lachis

Debir

Eglon

Maceda

Gezer
Beth-oron

Gabaon

Simron

Bukid sa 
Gilboa

Bukid 
sa Nebo

Jerico

Gilgal

Bukid 
sa Tabor

Achsaph

Bukid 
sa Carmel

Mt. Hermon

Merom

Sidon

Hebron

Gath
Libna

Asdod Jerusalem

Hasor

Mga Pagbuntog Militar ni Josue

Ayaw ipahilayo ang imong
kamot gikan sa imong mga
ulipon (b. 6)—Ayaw
pagbalibad sa pagtabang
kanila

Siyudad nga kinutaan (b.
20)—Mga siyudad nga may
lig-on nga mga paril

Kaluya (b. 25)—Nawad-an og
kadasig

Josue 10

Ang Adlaw ug ang
Buwan Mihunong

Josue 9

Gilingla sa mga Gabaonhon

Josue 8

Pagbuntog sa Ai

96



Ipahisama ang mga Kasulatan
nganha sa Imong Kaugalingon

1. Basaha ang Josue 10:24–25 ug itandi ang unsay imong nabasa
ngadto sa unsay gisulti sa Ginoo diha sa 1 Mga Taga-Corinto
15:21–26; Doktrina ug mga Pakigsaad 76:58–62, 101–6; 103:5–8.
Ihulagway unsa ang gisulti ni Josue sa mga kapitan nga buha-
ton ug kon sa unsa nga paagi kini nahimong usa ka simbolo sa
unsay buhaton ni Jesus alang sa iyang mga katawhan.

2. Sa unsa nga paagi kita makaandam sa atong mga kaugalingon
nga mahimong takus sa panabang ug panalipod sa Ginoo?

Ang Josue 11 naghulagway og daghan pa nga mga gubat nga
si Josue ug ang mga Israelita midaug. Ang kapitulo 11 naghis-
got usab nga ang mga Israelita “dugay na nga nakiggubat”
uban sa pipila ka mga hari. Kita wala masayud og ngano nga
ang pagbuntog niining piho nga mga siyudad midangat og du-
gay sa mga Israelita kay sa pagbuntog sa pipila sa unang mga
siyudad nga ilang gigubat. Ang Josue 12 naglangkob og lista sa
mga siyudad ug mga hari nga gilaglag sa mga Israelita, ug ang
Josue 13:1–14 naglangkob og lista sa pipila ka mga siyudad ug
mga hari nga wala nila laglaga o papahawaa. Kita wala masa-
yud sa eksakto kon ngano nga kining mga pundoka wala lag-
laga o papahawaa.

Sugod sa Josue 13 ug nagpadayon ngadto sa Josue 21 atong
mabasa kon sa unsa nga paagi ang yuta gibahin tali sa mga
tribo sa Israel. Pangitaa diha sa seksyon sa mapa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan aron sa pagtan-aw sa gibana-bana
nga mga utlanan sa yuta nga nadawat sa matag tribo (tan-
awa sa Mapa 3 sa luyo sa inyong kopya sa Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan).

Sa wala pa siya mabalhin sa pagkahimaya, si Moises mihatag
og yuta sa silangan nga bahin sa Suba sa Jordan ngadto sa
tribo ni Ruben, sa tribo ni Gad, ug sa katunga sa tribo ni
Manases kon ilang tabangan ang uban nga mga tribo nga
makabaton og yuta sa kasadpan nga bahin sa Suba sa Jordan.
Kini natuman sa panahon sa mga hitabo sa Josue 22.

Nagsaysay ang Josue 22 mahitungod niining duha ug tunga
ka mga tribo nga mibalik aron sa pagdawat sa ilang yuta nga

kabilin sa silangan nga bahin sa Suba sa Jordan. Ang uban
nga mga tribo wala makasabut sa ilang gibuhat sa panahon sa
ilang paglakaw sama sa paglapas sa balaod ni Moises ug sila
hapit maggubat. Apan ang mga lider sa mga tribo nagpundok
ug gisulbad ang problema sa malinawon nga paagi. Sama nii-
ning karaan nga mga tawo, kita kinahanglan usab nga maka-
hibalo sa tibuok istorya sa dili pa nato hukman ang uban.

Isip usa ka batan-on nga lalaki, si Josue migawas sa Ehipto ug
nahimo nga sulugoon ngadto ni Moises. Iyang nasaksihan ang
mga kagul-anan sa Ehipto, ang mga milagro sa kamingawan,
ug ang mga pagbagulbol ug mga pagsukol sa mga Israelita. Sa
katapusan, siya nangulo sa mga kasundalohan sa Israel diha sa
ilang milagroso nga mga kadaugan diha sa mga siyudad ug
mga hari sa Canaan. Ang Josue 23–24 nagrekord sa katapusan
nga wali niining gamhanan (ug karon may pagkatigulang na)
nga lider sa Israel. Nakatuon og gamay mahitungod sa iyang
kinabuhi ug sa iyang mga kasinatian, unsa sa imong huna-
huna ang kinadak-an nga tema sa iyang pakigpulong?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Josue 23

Josue 24

Pagtuon sa mga Kasulatan

I-diagram ang Tambag ni Josue

Paghimo og duha ka mga diagram diha sa imong notebook sama
sa usa nga anaa sa ubos aron sa pagpasabut unsa ang gisulti ni
Josue sa mga Israelita diha sa Josue 23. Sa una nga diagram, ilista
ubos sa “Mga Lihok” unsa ang gisulti ni Josue sa Israel nga 

A

Gipadaghan ang iyang
kaliwat (b. 3)—Gipatubo ang
gidak-on sa iyang pamilya

Gipaadto ko ang tamboboan
sa inyong atubangan (b.
12)—Gitugutan ko ang
inyong kadungganan sa
paghadlok sa uban

Magaut-ut (b. 20)—Maglaglag

Naghatag kanila ug usa ka
balaod ug usa ka tulumanon
(b. 25)—Naghatag kanila og
mga balaod nga pagadawaton
pinaagi sa mga pakigsaad

Pakigtipon (bb. 8, 12)—
Paduol og maayo

Nahibilin niining mga nasud
(b. 12)—Ang mga buhi nga
nahibilin sa mga nasud sa
Canaan

Mga lapdus sa inyong mga
kilid (b. 13)—Mga samad,
sama sa epekto sa usa ka latos

Moadto sa dalan sa tibuok
kayutaan (b. 14)—Mamatay

Josue 23–24

“Magpili Kamo 
Niining Adlawa”

Josue 22

Pagpuyo sa Silangang 
Bahin sa Jordan

Josue 11–21

Ang Pagbuntog sa Canaan
Nagpadayon

B
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Ang Basahon sa Mga Maghuhukom

buhaton, dayon ilista ubos sa “Mga Sangputanan” ang mga pa-
nalangin nga gisaad. Sa ikaduha nga diagram, ilista sa ubos sa
“Mga Lihok” unsa ang gisulti ni Josue sa Israel nga dili buhaton,
ug unya ilista ubos sa “Mga Sangputanan” unsa ang mahitabo
tungod sa ilang pagkadili masulundon.

Scripture Mastery—Josue 24:15

1. Ilista ang mga paagi sa pagpanalangin sa Ginoo ngadto sa
mga Israelita nga gihisgutan diha sa Josue 24:1–13.

2. Tungod sa tanan nga gibuhat sa Ginoo alang sa pamilya ni
Israel, unsa ang gisugo ni Josue nga ilang buhaton diha sa
mga bersikulo 14–15?

3. Sa unsa nga paagi ang tambag ni Josue diha sa bersikulo 15
makapanalangin sa inyong kinabuhi karon?

Mga Lihok
Josue 24:6—8, 11

Mga Sangputanan
Josue 24:9–10

Mga Lihok
Josue 24:12, 16

Mga Sangputanan
Josue 24:15–16

Ang basahon sa Mga Maghuhukom nagsaysay sa kasaysayan sa
Israel tali sa kamatayon ni Josue ug sa pagkapili ni Samuel isip
usa ka propeta. Samtang ang basahon sa Mga Maghuhukom nag-
langkob og mga istorya gikan sa kasaysayan sa Israelita, kini nga
mga istorya wala kinahanglana nga mogula nga magsunod subay
sa kasaysayan ug sa tinuod dili kompleto sa pagsaysay sa kasay-
sayan sa Israelita. Ang Mga Maghuhukom naglangkob og istorya
sa pagsimba og dios-dios ug pagkamasinupakon nga adunay
pagkasama sa atong katilingban karon. Ang pipila sa mga istorya
salikwaot, makalilisang, o naglangkob og makalagot nga mga ele-
mento, ug kita mahibulong kon giunsa sa mga Israelita nga nahi-
mong ingon kadautan. Apan ato usab nga makita ang kamot sa
Ginoo samtang iyang gitabangan ang Israel—bisan tuod og ka-
daghanan kanila mga tawo nga huyang sa pagka-espirituhanon
sulod niining mga panahona. Ang basahon sa Mga Maghuhukom
maoy usa ka pagpamatuod nga ang Ginoo makatabang kanato
diha sa atong kahuyang kon kita modoul ngadto kaniya.

Kinsa ang “Mga Maghuhukom”?
“Ang mga “maghuhukom” nagpasabut nga mao ang mga lider
diha sa mga tribo sa Israel kinsa gipili sa Dios o sa mga katawhan
sa pagluwas sa mga Israelita gikan sa ilang mga kaaway. Ang
mga maghuhukom mas sama sa mga lider sa militar kay sa ti-
nuod nga mga maghuhukom kinsa nagdumala sa mga isyu sa ba-
laod. Ang mga katawhan mihimo kanila nga mga bayani, bisan
tuod og ang mga matarung nga mga maghuhukom naningkamot
sa pagtudlo nga ang Ginoo mao ang tinuod nga lider sa Israel
(tan-awa sa Mga Maghuhukom 8:23; 11:27).

Kinatibuk-an nga Tema
Human ang Ginoo migiya sa mga Israelita ngadto sa ilang gi-
saad nga yuta uban sa milagroso nga gahum, sila wala mopa-
dayon sa pag-uswag sa ilang hugot nga pagtuo ug pasalig.
Wala nila abuga ang tanan nga mga Canaanhon ug gani misu-
god sa pagsagop og pipila ka dautang mga nabatasan sa mga
Canaanhon. Agi og sangputanan, ang mga anak ni Israel nawad-
an sa ilang panaghiusa ug nagbulag-bulag ngadto sa mga tribo
ug mga pamilya. Ang liyok sa apostasiya ug pagluwas balik-
balik nga nahitabo diha sa basahon sa Mga Maghuhukom (tan-
awa ang gihulagway sa ubos). Kini nga liyok nagsugod sa di-
hang ang mga katawhan nga gipanalanginan sa Dios nalimot
kaniya ug miapil sa mga nabatasan nga iyang gidili, sama sa
mga relihiyon sa mga Canaanhon. Ang miresulta nga sala ug
pagkadautan dihay mga sangputanan. Usa ka importante nga
sangputanan mao nga ang mga Israelita nawad-an sa panalipod
sa Ginoo batok sa ilang mga kaaway ug gidala ngadto sa pag-
kaulipon. Sa katapusan, human sa ilang kinasingkasing nga
pagpaubos ug paghinulsol, ang Ginoo miluwas sa iyang mga
katawhan ug gipalambo sila pag-usab.

Unsa ang Atong Makat-unan gikan sa
Basahon sa Mga Maghuhukom
Ngano nga ang mga Israelita mitugot sa ilang mga kaugalingon
sa pagsinati pag-usab niining balik-balik nga liyok—dose ka
higayon diha sa basahon sa Mga Maghuhukom lamang? Mga
tinagsa o mga grupo sa katawhan sa atong panahon nasulod
usab niini nga liyok. Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:
“Diyutay ra ka mga tawo ang nakahimo sukad nga uban sa ka-
hibalo o tinuyo nga buot mipili sa pagsalikway sa Dios ug sa
iyang mga panalangin. Hinonoa, atong makat-unan gikan sa
mga kasulatan nga tungod kay ang paggamit sa hugot nga pag-
tuo kanunay nga makita nga mas lisud kay sa pagsalig diha sa
mga butang nga mas dali nga makab-ot, ang kalibutanon nga
tawo nahimo nga nahilig sa pagbalhin sa iyang pagsalig sa Dios
ngadto sa materyal nga mga butang. Busa, sa tanan nga mga pa-
nahon kon ang tawo mahulog ubos sa gahum ni Satanas ug ma-
wala ang hugot nga pagtuo, ilang gipuli sa dapit niini ang usa
ka paglaum diha sa ‘bukton sa tawo’ ug diha sa ‘dios sa salapi,
ug bulawan, ug tumbaga, puthaw, kahoy, ug bato, nga dili ma-
kakita, ni makadungog, ni makahibalo’ (Dan. 5:23)—nga mao,

Kinsa? Unsa ang Ilang Gibuhat?

Aod Mipatay sa kaaway sa hari

Debora Usa ka manalagna nga babaye kinsa midasig sa mga 
 kasundalohan sa Israel

Gedeon Misalig sa Ginoo sa pagpangulo sa Israel ngadto sa 
 kadaugan uban sa diyutay kaayo nga kasundalohan

Jephte Gipili sa mga katawhan sa pagpangulo sa Israel ngadto 
 sa kadaugan, apan mihimo og binuang nga saad

Samson Giorden nang daan alang sa usa ka mahinungdanon 
 kaayo nga buhat, apan giusikan ang iyang mga gasa
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diha sa mga dios-dios” (“The False Gods We Worship,” Ensign,
Hunyo 1976, 4). Pangitaa kini nga liyok samtang ikaw magbasa
sa basahon sa Mga Maghuhukom

Ang unang bersikulo sa Mga Maghuhukom naglangkob sa
sukaranang pangutana sa basahon: “Kinsa ang moadto og
una alang kanato batok sa mga Canaanhon, aron sa pagpa-
kiggubat kanila?” Gikan sa unsay atong nabasa diha sa basa-
hon ni Josue, ang tubag kinahanglan unta nga tataw: ang
Ginoo. Sumala sa giingon ni Presidente Kimball diha sa ki-
nutlo nga makita sa itaas: “Ang paggamit sa hugot nga pag-
tuo kanunay nga makita nga mas lisud kay sa pagsalig diha
sa mga butang nga mas dali nga makab-ot.”Kini sa pagkati-
nuod ingon og tinuod alang sa mga katawhan diha sa basa-
hon sa Mga Maghuhukom. Ang mga Israelita mipahilayo
gikan sa hugot nga pagtuo ug mitan-aw ngadto sa mortal
nga mga tawo ug mga kasundalohan—kay sa Ginoo—sa pag-
luwas kanila.

Ang Mga Maghuhukom 1 nagpaila og lain nga kinatibuk-an
nga ideya diha sa basahon sa Mga Maghuukom pinaagi sa
pag-asoy kanato mahitungod sa mga pundok sa mga tawo nga
wala abuga sa mga tribo sa Israel. Kay sa abugon palayo ug
laglagon kini nga mga katawhan, ang Mga Maghuhukom nag-
ingon nga ang mga Israelita mihimo og mga kasabutan uban
kanila. Ang tsart sa ubos nagpakita kon sa unsa nga paagi kini
mao ang una nga lakang sa pagbiya sa Ginoo ug sa pagsagop
sa pagsimba og dios-dios.

Nagsunod sa sundanan diha sa tsart sa ibabaw, ang Mga
Maghuhukom 1 naghulagway giunsa pag-abug sa mga
Israelita ang mga Canaanhon ug dayon giunsa nila paghimo
og mga kasabutan uban kanila. Ang Mga Maghuhukom 2–3
naghulagway kon sa unsa nga paagi ang mga anak ni Israel
nahulog ngadto sa pagsimba og dios-dios tungod sa pakig-
minyo gawas sa pakigsaad uban sa mga Canaanhon. Ang liyok
nagpadayon ug sila sa kadugayan nakalingkawas uban sa pa-
nabang sa usa ka maghuhukom nga ginganlan og Aod.

Sa makadaghan nga higayon diha sa Maghuhukom 2–3 atong
mabasa nga ang mga Israelita “nakapasuko” sa Ginoo. Sa pag-
katinuod, atong nahibaloan nga ang kasuko sa Ginoo “misi-
laub” (tan-awa sa Mga Maghuhukom 2:14, 20; 3:8). Samtang
kini bangis paminawon, ang masayud og gamay mahitungod
sa mga dios-dios nga Baal ug Astaroth tingali makatabang ka-
nato sa pagsabut nganong ang Ginoo hilabihan sa kasuko.
Si Baal mao ang lalaki nga dios sa pagkamabungahon, ug si
Astaroth mao ang iyang babaye nga kauban ug ang diosa sa
pagkamabungahon. Ang “pagsimba” naglakip og kalibutanon
nga mga paglapas sa balaod sa kaputli. Ang tanan nga mga
paglapas sa balaod sa kaputli mga bug-at nga mga sala ug ma-
kadaot sa espirituhanon nga paagi, apan ang pagbuhat niini
diha sa ngalan sa pagsimba labaw ka salawayon ngadto sa
Langitnon nga Amahan.

Mga Maghuhukom 
2–3

Aod Miluwas sa Israel

Ang Pagkadili Masulundon Midangat 
ngadto sa Pagsimba og Dios-dios

Nagtugot sa mga Canaanhon sa pagpabilin diha sa yuta

Mga Kasabutan, halad, ug pagkamapasinagdanon

Pakigminyo gawas sa pakigsaad

Pagsimba og dios-dios

Mga Maghuhukom 1

Kinsa ang Makig-away 
alang Kanato?

Pagkamatinud-
anon ug 

pagkamasulundon

Kalinaw ug kauswagan

Kadautan

Kalaglagan 
ug pagdaugdaug

Paghinulsol

Kaluwasan

Liyok sa Apostasiya
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Ang Mga Maghuhukom 4–5 nagsaysay mahitungod sa unsa
nga paagi ang Israel giluwas gikan sa pagkaulipon sa ngadto
sa ilang mga kaaway ubos sa pagmando sa usa ka babaye nga
ginganlan og Debora, kinsa usa ka maghuhukom ug usa ka
propeta nga babaye. Iyang gipanagna nga usa ka babaye mo-
laglag sa mga lider sa kaaway. Ang panagna natuman sa
diha nga usa ka dili Israelita nga babaye nga ginganlan og
Jael mipatay sa lider sa kaaway nga kasundalohan. Nakat-
unan sa mga katawhan nga kon sila mosalig sa Ginoo, siya
makaluwas kanila.

Ang Mga Maghuhukom 5 naglangkob sa mga pulong sa usa ka
awit nga gikanta sa mga Israelita mahitungod niining impor-
tante nga hitabo. Ang musika mahimo nga usa ka gamhanan
nga paagi sa pagdayeg sa Dios (tan-awa usab sa D&P 25:12).

Ang Mga Maghuhukom 6–8 nagsaysay sa istorya sa usa ka
bantugan nga maghuhukom nga ginganlan og Gedeon kinsa
giandam sa Ginoo aron sa pagluwas sa mga Israelita human
sila sa makausa pa nahulog na usab ngadto sa apostasiya.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Mga Maghuhukom 6

Mga Maghuhukom 6:17—“Pakitaa ako og usa ka
Ilhanan”
Ang Ginoo nagmando kanato sa dili pagpangita og mga timaan;
hinonoa kita gikinahanglan nga mogamit og hugot nga pagtuo
ug pagkamasulundon sa dili pa makadawat og saksi (tan-awa sa
Ether 12:6; D&P 63:7–12). Niini nga sitwasyon, si Gedeon wala

kaayo mangita og timaan sama sa iyang pagpaninguha sa pag-
piho kon ang mensahero nga mibisita kaniya usa ka tinuod nga
mensahero, gumikan nga siya nagpuyo man sa adlaw ug takna sa
bakak nga mga relihiyon ug pagsimba ug dili gusto nga malingla
pinaagi sa usa ka mensahero gikan sa usa ka bakak nga tinubdan.

Mga Maghuhukom 7

Mga Maghuhukom 8

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang tulo sa mosunod nga mga kalihokan (A–E) samtang
imong tun-an ng Mga Mahuhukom 6–8.

Unahon ang mga Butang nga Una

1. Sumala sa Mga Maghuhukom 6:25–32, unsa ang unang bu-
tang nga gihimo ni Gedeon samtang misulay siya sa paglu-
was sa mga Israelita gikan sa mga Madianhon?

2. Ngano sa imong hunahuna ang Ginoo mimando ni Gedeon
sa pagbuhat niini og una?

Unsa sa Imong Hunahuna?

Ngano sa imong hunahuna ang Ginoo mipakunhod sa gidak-on
sa kasundalohan sa Israelita sa wala pa sila moadto sa gubat?

Tapusa Kini nga mga Tudling sa mga
Pulong

Tapusa kini nga mga tudling sa mga pulong sa imong kaugali-
ngon nga mga pulong pinaagi sa paggamit sa unsay imong 
nakat-unan sa Mga Maghuhukom 7.

1. Si Gedeon mipili sa 300 ka mga tawo kinsa…

2. Usa ka tawo misulti ni Gedeon mahitungod sa iyang
damgo diin…

3. Ang mga tawo sa kasundalohan migamit sa ilang mga tibod
ug mga trumpeta aron sa …

Usa ka Hari?

1. Hunahunaa nga ikaw gipili sa pagtuboy ni Gedeon isip hari
sa Israel. Unsa ang imong isulti mahitungod kaniya aron sa
pagdani sa uban nga siya mahimong usa ka maayo nga hari?

D

C

B

A

Ilang kasuko napuypoy (b.
3)—Mihunong sila sa
pagkasuko

Gidaug (b. 12)—Gipildi

Inagaw (b. 24)—Mga butang
nga nasikop

Ephod (b. 27)—Usa ka piraso
nga panapton nga haum sa
liog, mga abaga, ug sa dughan

Pagpakighilawas (bb. 27,
33)—Pagsimba og usa ka
butang kay sa Dios

Gianak sa iyang lawas (b.
30)—Nga iyang gipaanakan

Gihawiran (b. 8)—Gipabilin

Mihapla (b. 13)—Naguba

Mga tibod (bb. 16, 19)—Mga
banga

Kamot (bb. 1–2, 9, 14)—
Gahum

Nagpugas (b. 3)—Nagtanom
og mga mamungang tanom

Nahiunlod sa hilabihan (b.
6)—Pobre kaayo

Gilupig (b. 9)—Gidaug-daog

Nagagik sa trigo (b. 11)—
Gibuwag ang lugas sa trigo
gikan sa uhot

Nating kanding (b. 19)—
Gamay nga kanding

Ephah (b. 19)—Labaw og
gamay sa 35 ka litros

Mga Maghuhukom 
6–8

Gedeon

Mga Maghuhukom 
4–5

Debora ang Babaye nga Propeta
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2. Isulat kon unsa sa imong hunahuna ang isulti ni Gedeon hu-
man nimo siya gipili (tan-awa sa Mga Maghuhukom 8:22–23).

Unsa ang Leksyon?

Sa unsa nga paagi nga ang istorya kalabut ni Gedeon diha sa
Mga Maghuhukom 6–8 usa ka ehemplo sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 1:19?

Ang Mga Maghuhukom 9 nagsaysay mahitungod ni
Abimelech, ang anak nga lalaki ni Gedeon, kinsa mipahi-
mulos sa kabantugan sa iyang amahan ug nahimo nga hari
sa Sichem. Ang istorya nagtabang kanato sa pagkakita sa
mga problema sa pagbaliwala sa Ginoo ug sa pagbutang la-
mang sa atong pagsalig diha sa tawo sa paggiya kanato ug
sa pagmando kanato.

Ang Mga Maghuhukom 10 nagrekord nga ang Israel mipada-
yon sa pagsimba og dios-dios. Agi og sangputanan, nawad-an
sila sa panalipod sa Ginoo ug gidala nga bihag sa ilang mga
kaaway. Niana sila misugod sa pag-ampo alang sa panabang
sa Ginoo. Niini nga sitwasyon, ang Ginoo higpit nga mibad-
long sa mga katawhan sa diha nga sila nag-ampo alang sa 
panabang. Misugo siya kanila sa paglakaw og “pagsangpit
ngadto”sa mga dios-dios nga ilang gisimba ug pagtan-aw kon
kadto nga mga dios-dios mohatag ba sa kaluwasan (tan-awa sa
Mga Maghuhukom 10:13–14).

Kon sundon ang mga sumbanan sa mga lider diha sa basahon
sa Mga Maghuhukom, si Jepthe usa ka dili angay nga lider.
Siya anak nga lalaki sa usa ka babaye nga mubo og lupad ug
sa pagkadako niya gihinginlan sa iyang pamilya ug panimalay
sa iyang igsoon nga lalaki sa gawas. Ang Ginoo migamit niini
nga tawo gikan sa kabus nga kahimtang, bisan pa niana, aron
sa pagluwas sa Israel gikan sa iyang mga kaaway. Siya adunay
hugot nga pagtuo sa Dios ug mitalikod sa mga dios-dios, nga
mihatag kaniya sa kalig-on sa Ginoo diha sa iyang mga pa-
ningkamot.

Nakapangutana ka na ba sukad sa imong mga ginikanan
mahitungod sa mga hitabo nga naglibut sa imong pagka-
tawo? Unsa ang ilang mga hunahuna samtang ilang gian-
dam ang pagdawat kanimo diha sa ilang kinabuhi? Unsa
ang ilang mga paglaum alang kanimo samtang ikaw nag-
tubo? Ang Mga Maghuhukom 13 nagsaysay mahitungod sa
mga hitabo sa pagkatawo ni Samson. Samtang imong basa-
hon, pangitaa ang unsay gihunahuna ug gilauman sa mga
ginikanan ni Samson sulod sa panahon nga naglibut sa
iyang pagkatawo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Mga Maghuhukom 13

Pagtuon sa mga Kasulatan

Usa ka Linain nga Calling

Ihulagway sa unsa nga paagi ang mosunod nga mga
pulong adunay kalabutan sa linain nga pagkatawo ug
calling ni Samson: dili manganak, inom, navaja anghel,
sinunog nga halad.

Paghimo og usa ka Sulat

Hunahunaa nga ikaw ang iyaan o uyoan ni Samson ug nga
karon anaa na si Samson sa iyang mga tuig sa pagkatin-edyer.
Pinasikad sa unsay imong nabasa sa Mga Maghuhukom 13, su-
lati si Samson aron sa pagtabang kaniya sa pagsabut kon unsa
ka maayo kaayo nga mga ginikanan nga siya aduna.

B

A

Manamkon (bb. 3, 5, 7)—
Magmabdos

Walay navaja nga modapat
sa iyang ulo (b. 5)—Dili
magpatupi sa iyang buhok.

Nazareo (b. 7)—Usa ka linain
nga calling ubos sa balaod ni
Moises (tan-awa sa Numeros
6:1–21)

Nagpakilooy (b. 8)—Nag-
ampo ngadto

Unsa ba ang tulumanon
alang sa bata (b. 12)—Sa unsa
nga mga lagda o mga sugo
atong padak-on ang bata?

Pahawid kanimo (bb.
15–16)—Pagpahulat kanimo

Mga Maghuhukom 13

Ang Pagkatawo ni Samson

Mga Maghuhukom
11–12

Ang Istorya ni Jepthe

Mga Maghuhukom
9–10

Ang Liyok Nagpadayon

E
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Bisan tuod si Samson natawo uban sa dagko nga mga saad ug
mga panalangin, ang Mga Maghuhukom 14–15 nagsaysay ka-
nato kon sa unsa nga paagi wala niya gamita sa husto kadtong
mga hinatag sa Dios nga mga gasa. Ang mga panalangin nga
gisaad ngadto ni Samson sama lamang sa mga panalangin nga
gisaad ngari kanato diha sa atong patriyarkal nga mga panala-
ngin: ang mga saad ug mga panalangin matuman lamang kon
kita magpuyo nga takus niini (tan-awa sa D&P 130:20–21).
Samtang imong basahon, paghunahuna mahitungod sa unsay
gitudlo sa mga lihok ni Samson mahitungod sa iyang gihata-
gan og importansya sa kinabuhi.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Mga Maghuhukom 14

Mga Maghuhukom 15

Mga Maghuhukom 14:6, 19; 15:14—“Ang Espiritu
sa Ginoo Mikunsad Kaniya sa Pagkamakusganon”

Niini nga mga higayon, kon atong basahon nga “ang Espiritu sa
Ginoo” diha kang Samson, kini nagpasabut nga sa usa ka higayon
siya nagpuyo nga takus sa pagbaton sa Espiritu, diin iyang nawala
dihang nahimo siya nga mapagarbuhon ug dili masulundon.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Problema?

1. Paghimo og tsart sama sa mosunod diha sa imong notebook,
ug sulati kini og impormasyon nga imong nakat-unan gikan
sa pakisayran nga kasulatan nga gilista:

2. Pagsulat mahitungod sa unsay imong hunahuna ang la-
bing dako nga kahuyang ni Samson (tan-awa sa Mga
Maghuhukom 14–15).

Human sa pagbasa sa
Mga Maghuhukom
13–15, sa imong hu-
nahuna unsa kaha
nga mga leksyon ang
makat-unan unta ni
Samson gikan sa
iyang mga kasinatian.

Samtang imong basahon ang Mga Maghuhukom 16, tan-awa
kon siya nakakat-on ba gayud niadto nga mga leksyon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Mga Maghuhukom 16

Pagtuon sa mga Kasulatan

Gamita ang mga Pulong sa mga
Propeta ug mga Apostoles Karon

Sa unsa nga paagi si Samson makakuha unta og kaayohan gi-
kan niining mosunod nga tambag? Isulat ang imong tubag diha
sa imong notebook. Si Presidente N. Eldon Tanner sa Unang
Kapangulohan miingon: “Ako gusto nga mosulti nganha ka-
ninyo pag-usab, hinumdumi kining tulo ka mga pulong: hupti
ang mga pakigsaad. Ug ako nagtuo nga ako husto sa pagsulti
nga kon kamo ug ang inyong mga pamilya mohupot niini nga
mga pakigsaad, kamo magmalipayon, kamo magmalampuson,
kamo pagatahuron, kamo makabaton og maayo nga mga pa-
milya nga inyong madala og balik ngadto sa presensya sa atong
Langitnong Amahan. Ang tanan ninyong buhaton mao ang
paghinumdom sa tulo ka mga pulong: hupti ang mga pakig-
saad, ang mga obligasyon nga inyong gidala diha sa inyong
mga kaugalingon, ang mga saad nga inyong nahimo. Hupti
ang mga pakigsaad (sa Conference Report, Okt. 1966, 99).

Dili Kaayo Masulundon

Basaha ang Numeros 6:1–9 ug ilista ang mga panginahanglanon
sa usa ka Nazareo. Sunod sa matag panginahanglanon, isulat
ang pakisayran nga kasulatan gikan sa Mga Maghuhukom 

B

A

Lubid nga lanot (b. 9)—Piraso
sa pisi o lino

Mga talikala (b. 21)—Mga
kadena

Naggaling (b. 21)—Naghimo
og harina gikan sa lugas

Mga Maghuhukom 16

Samson ug Dalila

Unsa ang Gibuhat 
ni Samson Ngano

Mga Maghuhukom 14:5–6

Mga Maghuhukom 14:19

Mga Maghuhukom 15:1–5

Mga Maghuhukom 15:6–8

Pakisayran

A

Lawak (b. 1)—Kwarto Mga agipo (bb. 4–5)—Mga
sulo

Paghubad, gihubad (bb. 14,
19)—Pagpasabut, gipasabut

Ulo-ulohi (b. 15)—Nagdani,
nag-aghat

Inagaw (b. 19)—Mga butang

Mga Maghuhukom
14–15

Usa ka Sayop Human sa Lain
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Ang Basahon ni Ruth
Kini nga mubo, mahinungdanon nga istorya nahitabo sa panahon
sa basahon sa Mga Maghuhukom. Dili sama sa kadaghanan sa mga
istorya sa Mga Maghuhukom, hinoon, kini malaumon, puno sa hu-
got nga pagtuo, ug adunay malipayon nga katapusan.

Ang Hugot nga Pagtuo sa usa ka Kinabig
Kini takus nga ilhon nga si Ruth dili usa ka Israelita sa pagkatawo
apan usa ka Moabihanon (tan-awa sa Ang Giya Ngadto sa mga
Kasulatan “Moab”). Naminyo si Ruth sa usa ka Israelita sa tribo ni
Juda kinsa mipuyo sa Moab sa panahon sa kagutom. Gikan sa ba-
sahon ni Ruth atong makat-unan ang mahitungod sa hugot nga
pagtuo sa usa ka kinabig ngadto sa tinuod nga ebanghelyo. Ato
usab nga makat-unan nga ang gugma ug kalooy sa Ginoo gilug-
way ngadto niadtong kinsa nagtinguha niini, bisan kon nagdako
sila gawas sa pakigsaad.

Usa ka Halangdon nga Umaabut nga
Kaliwatan
Tingali ikaw interesadong makahibalo nga ang mga kaliwatan ni
Ruth naglakip ni David, kinsa usa ka hari sa Israel, ug ni Ginoong
Jesukristo. Samtang imong basahon, tan-awa unsa ang gibuhat ni
Ruth nga mipakita nga siya takus nga kagikanan sa Manluluwas. 

Unsa ang labing importante nga butang nga imong sukad
gibiyaan tungod sa imong pasalig ngadto sa tinuod nga
ebanghelyo? Samtang imong basahon ang Ruth 1, hunahu-
naa unsa ang gibiyaan ni Ruth.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ruth 1

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pag-atubang sa mga Hagit 

1. Paglista og dili mokubos sa tulo ka mga pagsulay nga giatu-
bang sa mga katawhan diha sa Ruth 1.

2. Pagpili og usa ka pagsulay nga sama sa usa nga imong gia-
tubang, ug sa daklit ihulagway kini.

3. Unsa ang imong makat-unan mahitungod sa pag-atubang
sa imong mga hagit gikan sa mga ehemplo dinhi niini nga
kapitulo?

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon, “Ang Dios
nagtan-aw kanato, ug siya nagbantay kanato. Apan kini

Ruth 2

Ruth Nagkita og si Booz

A

Nahibilin (b. 3)—Nag-
inusara, nabiyuda

Pagduaw (b. 6)—
Pagpanalangin

Naukay mahitungod kanila
(b. 19)—Nag-istoryahanay
diha sa ilang mga kauga-
lingon

Nagsakit (b. 21)—Gipaantus

Ruth 1

“Asa Ikaw Moadto, 
Ako Moadto”

14–16 nga nagpakita og higayon nga si Samson wala mosunod
niana nga panginahanglanon, ug dayon sa daklit ipasabut unsa
ang iyang gibuhat.

Ang Mga Maghuhukom 17–21 mahimo nga sumpayon sa usa
ka pahayag nga gihimo diha sa Mga Maghuhukom 17:6 ug
unya giusab isip ang katapusan nga bersikulo sa Mga

Maghuhukom 21:25: “Niadtong mga adlawa walay hari sa
Israel: ang tagsa-tagsa ka tawo naghimo sumala sa matarung sa
iyang kaugalingong mga mata.” Ang tigsulat ingon og mipakita
kanato sa kamatuoran niini nga mga bersikulo pinaagi sa unsay
iyang gisulat diha sa Mga Maghuhukom 17–21. Kini nga mga
bersikulo naghulagway sa pipila ka labing ngil-ad nga panahon
sa kasaysayan sa Israel ug tingali sa pag-andam kanato sa pag-
sabut ngano nga ang Israel naghunahuna nga sila nagkinahang-
lan og hari (nga nahitabo og una diha sa sunod nga basahon,
1 Samuel). Sa kaalaot, ang Israel wala makaamgo nga sila unta
makahimo sa Ginoo nga ilang hari ug nga siya makahatag unta
kanila og kalinaw ug makasangkap kanila og paagi sa pagsulbad
sa mga problema nga ilang giatubang. Dinhi niini nga sitwas-
yon, kita kinahanglan gayud nga makakat-on gikan sa mga sa-
yop sa Israel kay sa ilang mga kalampusan.

Mga Maghuhukom
17–21

Israel Nag-antus tungod 
sa Pagkadili Masulundon
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sa kasagaran pinaagi sa lain
nga tawo nga siya mohatag
sa atong mga gikinahanglan”
(“The Abundant Life,”
Ensign, Hulyo 1978, 4).
Pangitaa kini nga ideya sam-
tang nagpadayon ka sa pag-
basa sa istorya ni Ruth.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ruth 2

Ruth 2—“Nanghagdaw” sa mga Uma ni Booz
Sumala sa balaod ni Moises, ang mga mag-uuma dili mohurot og
ani sa tanan nila nga mga tanom, apan magbilin og pipila diha sa
uma aron ang mga kabus makasunod ug makaani og pipila ka
mga pagkaon (tan-awa sa Levitico 19:9–10).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa sa Imong Hunahuna?

Ipasabut nganong si Booz maloloy-on kaayo ngadto ni Ruth.

Ang Ruth 3–4 nagrekord og daghan nga mga tradisyon nga
wala himoa karon. Ang mosunod nga mga pagpasabut makata-
bang kanimo samtang ikaw nagbasa:

• Ubos sa balaod ni Moises, ang labing duol nga paryente
mao ang responsable sa pag-amuma sa mga biyuda, lakip
ang pagpaminyo niadtong kinsa makapanganak pa (tan-awa
sa Deuteronomio 25:5–10).

• Si Ruth misunod og pipila ka mga tradisyon diha sa Ruth 3
aron sa pagpahibalo ni Booz nga siya andam alang sa pag-
minyo. Walay imoral nga nahitabo. Sa diha nga si Ruth
mihangyo ni Booz sa pagbukhad sa iyang “kapa,” siya nag-
pasabut nga “Intawon amumaha ako.”

• Dihay usa ka lalaki nga suod nga paryente ni Ruth kay ni
Booz, apan siya nagdumili sa pagdawat sa mga responsibili-
dad sa pag-amuma ni Naomi ug ni Ruth–ilabi na ang res-
ponsibilidad sa pagminyo ni Ruth. Busa si Booz nakahimo
sa pagdawat sa responsibilidad.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ruth 3

Ruth 4

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Pagpili og Bana o Asawa

Paghatag og mga ehemplo gikan sa Ruth 1–4 nga nagpakita unsa
nga mga kalidad aduna si Booz isip usa ka bana (kon ikaw usa ka
babaye), o unsa nga mga kalidad nga si Ruth aduna isip usa ka
asawa (kon ikaw usa ka lalaki).

Opsyonal nga Kalihokan—Tubaga ang
mga Pangutana

1. Sa unsa nga paagi kaha nga ang mga butang nga gihimo ni
Booz alang ni Ruth mahisama ngadto sa unsay gihimo ni
Kristo (ug himoon) alang kanato?

2. Sa unsa nga paagi nga ang mga lihok ni Ruth usa ka pa-
nig-ingnan sa unsay atong mabuhat sa “pagduol ngadto
ni Kristo”?

B

A

Hapit una (b. 1)—Biyai unsay
imong gibuhat ug duol
pakigsulti kanako.

Pagpadayag (b. 4)—Paghimo
sa usa ka butang aron
mahibaloan

Pagbangon sa ngalan sa
namatay (bb. 5, 10)—Paghatag
og mga anak alang sa usa ka
paryente nga namatay

Mokuha (b. 7)—Mohubo

Pagpanamkon (b. 13)—
Pagmabdos

Magbabag-o (b. 15)—Usa ka
tawo kinsa naghulip o
naghatag og balik og butang
o nag-uli ug usa ka butang
ngadto sa iyang orihinal nga
kahimtang

Maglilig-on (b. 15)—Usa ka
tawo kinsa nagpakaon og lain
ug nag-amuma sa ilang mga
gikinahanglan

Nag-alig-ig (b. 2)—Nagbulag
sa lugas gikan sa tahop

Pamubho (b. 3)—Pahumot

May katakus (b. 11)—Putli sa
hunahuna ug sa lihok

Ruth 3–4

Ruth ug Booz Nagminyo

A

Kaubanan (bb. 1, 20)—
Paryente

Manghagdaw, mihagdaw (bb.
2–3, 7–8, 15–19, 23)—Namunit
og lugas nga biniyaan human
sa ani

Banay (b. 3)—Pamilya

Mga binangan (bb. 7, 15)—
Mga dagami ug mga pakpak
sa lugas

Mga tadyaw (b. 9)—Mga
sudlanan

Kinalus (b. 9)—Gitimba gikan
sa atabay

Nagatumbas (b. 12)—
Nagganti

Mga pako (b. 12)—Panalipod

Gigiuk (b. 17)—Pagbulag sa
lugas gikan sa tahup

Ephah (b. 17)—Labaw og
gamay sa 35 ka litros

Salin (b. 18)—Gilain, gitipigan

Magbuhat, pagbuhat (b. 19)—
Mag-ani

Pagkakauban (b. 20)—Suod
nga paryente

104



Mga Propeta o Mga Hari
Ang basahon sa 1 Samuel nagsugod sa istorya sa pagkatawo ni
Samuel ug naglangkob og asoy sa iyang pangalagad. Ang basa-
hon naghulagway sa pangalagad sa usa ka propeta ngadto sa
mga hari sa Israel, busa ang 1 Samuel sa tinuoray istorya usab sa
nasud sa Israel. Ang mga Israelita misalikway sa tambag sa Ginoo
nga mosalig diha kaniya ug magpamando sa mga maghuhukom
ug sa mga propeta ug hinoon nangayo og hari 

Pagpangandam sa Pagtuon sa 1 Samuel
Sa walay duha-duha si Samuel wala mosulat sa 1–2 Samuel,
gumikan nga atong nabasa ang iyang pagkamatay sa wala
pa ang katapusan sa 1 Samuel. Ang basahon nga 1 Samuel
gisulat sa usa ka tawo sa panahon ni Hari Solomon. Alang sa
dugang nga impormasyon mahitungod sa 1 Samuel, tan-awa
sa ‘Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Samuel, Ang Propeta sa
Daang Tugon.”

Mahinungdanon nga mga Tawo diha sa
1 Samuel

Si Presidente Spencer W. Kimball
miingon, “Sa umaabut nga ad-
law, kon ang tibuok istorya niini
ug sa miagi nga dispensasyon
maasoy, kini mapuno uban sa
maisug nga mga istorya sa atong
mga kababayen-an, sa ilang kaa-
lam ug sa ilang debosyon, sa
ilang kaisug, kay ang tawo naka-
sabut nga tingali, ingon nga ang
mga kababayen-an mao ang una
diha sa lubnganan ni Ginoong

Jesukristo human sa iyang pagkabanhaw, ang atong mata-
rung nga mga kababayen-an kasagaran sa kinaiyahan dali
nga mobati ngadto sa mga butang nga adunay mahangturon
nga sangputanan” (sa Conference Report, Abr. 1978, 6; o
Ensign, Mayo 1978, 5).

Ang inahan ni Samuel, si Ana, sa tinuoray mahimong huna-
hunaon nga usa sa mga babaye nga gipasabut ni Presidente
Kimball. Samtang imong basahon ang 1 Samuel 1, pangitaa
ang mga higayon nga gipakita ang iyang pagkahalangdon.
Hunahunaa unsa ang kahulugan alang sa mga anak sa pag-
baton og mga ginikanan sama ni Ana ug Elcana. Ang pagkat-
on mahitungod kanila naghatag kanato og panig-ingnan nga
sundon kon kita mahimo nang mga ginikanan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 1
Naghalad…mga pahat (b.
4)—Ang balaod ni Moises
mitugot sa mga pari sa
pagtago sa pipila ka unod sa
halad sa sakripisyo alang sa
pagkaon. Ang uban nga
nahibilin iuli ngadto sa
pamilya human ang unod
giluto diha sa altar. Ang
matag sakop sa pamilya
midawat og “pahat” o mga
bahin sa unsay giuli ngadto
sa pamilya.

Kailog (b. 6)—Kaaway,
nagpasabut sa lain nga asawa,
kinsa mao ang iyang karibal

Kapaitan (b. 10)—Kagul-anan

Walay navaja nga modapat sa
iyang ulo (b. 11)—Dili putlan
ang iyang buhok

Pagkadaghan sa akong
sumbong ug kaguol (b. 16)—
Dagko nga kasakit ug kasub-
anan

Pamayhon (b. 18)—Nawong,
panagway

1 Samuel 1

“Alang Niining Bataa 
Ako Nag-ampo”
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David ug si Goliath
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang 1 Samuel 1.

Unsaon Pag-atubang og mga Hagit

Gikan sa mga hitabo nga imong nabasa diha sa 1 Samuel 1,
unsa ang imong makat-unan gikan ni Ana nga magamit sa
imong kaugalingon nga mga kasinatian sa kinabuhi?

Unsa sa Imong Hunahuna Kini
Mahisama?

Ihulagway unsa sa imong hunahuna kon ikaw mahimong anak
ni Ana. Ilakip sa imong tubag ang pipila ka mga kalidad nga
imong nabasa diha sa 1 Samuel nga nagpakita unsa nga ma-
tang sa pagkainahan si Ana.

Sa Unsa nga Paagi Imong Ihalad ang
Imong Kaugalingon ngadto sa Dios?

Tungod kay gihalad ni Ana si Samuel ngadto sa buhat sa
Ginoo, si Samuel magdako uban sa mga pari ug magtrabaho
diha sa tabernakulo sa tibuok niyang kinabuhi. Sa walay duha-
duha kita dili mohalad sa atong mga anak sa sama nga paagi
karon; bisan pa niana, unsa sa imong hunahuna ang imong ma-
buhat isip usa ka ginikanan sa paghatag sa imong anak sa pag-
bati nga sama sa pagtubo ni Samuel, sa pagbati nga siya iya sa
Ginoo ug gihalad sa linain ngadto sa buhat sa Ginoo sa tibuok
niyang kinabuhi?

Ngano nga kinahanglan ang mga ginikanan mobadlong sa
ilang mga anak kon ang mga anak mobuhat og dautan? Unsa
ang mahitabo kon sila dili badlongon? Unsa ang bation sa
Ginoo kon ang mga anak gipasagdan? Ang dugang nga panig-
ingnan sa impluwensya sa mga ginikanan diha sa mga kina-
buhi sa ilang mga anak makita diha sa 1 Samuel 2.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 2

1 Samuel 2:12–17, 22—Ang mga Sala sa mga Anak
nga Lalaki ni Eli
Sumala sa balaod ni Moises, ang mga pari magadawat og pila ka
mga bahin sa sakripisyo aron kan-on, apan sila padawaton lamang
niini human sunoga ang tambok diha sa altar, ug sila dili padawa-
ton og dugang nga mga piraso. Sa diha nga ang mga anak nga la-
laki ni Eli mikuha sa unsay dili ila ug mikuha niini sa dili pa unta
kinahanglan nilang kuhaon, ilang gikawatan ang Dios sa iyang ha-
lad ug gitikasan ang mga katawhan. Tan-awa nga tungod sa mga
lihok sa mga anak nga lalaki ni Eli, ang mga katawhan mitamay sa
paghalad og mga sakripisyo (tan-awa sa 1 Samuel 2:17). Sa pag-
himo sa butang nga mas salawayon, ang bersikulo 22 nag-ingon
nga sila nakighilawas sa mga babaye kinsa mianha sa templo.

Nabayaw (b. 1)—Napataas,
nagtubo

Gitimbang (b. 3)—Gihukman

Apuli (b. 5)—Dili
makapanganak

Nag-anam og kahuyang (b.
5)—Naluya

Nagabantay sa tiil (b. 9)—
Panalipod ug pag-amuma
alang

Makadaug (b. 9)—
Makabuntog

Dinihog (bb. 10, 35)—Pinili

Mga anak nga lalaki ni Belial
(b. 12)—Walay kapuslanan,
dautan nga mga tawo

Sab-it sa unod (bb. 13–14)—
Himan nga ang mga pari
makakab-ut sa sakripisyo
ug makakuha sa mga piraso
sa unod

Nagtamay (b. 17)—Nasilag

Binaksan (b. 18)—Gisininaan

Ephod (bb. 18, 28)—Usa ka
bahin sa gisul-ob sa
halangdon nga pari

Kaliwat (b. 20)—Mga anak

Nagtamay (b. 30)—Nagbiay-
biay

Putlon ang imong bukton
(b. 31)—Silutan pinaagi sa
pagkuha sa imong kusog. Ang
bukton simbolo sa kusog.

Nagaut-ot sa imong mata
(b. 33)—Kanunay nga anaa
sa hunahuna sa tawo

Magatukod alang kaniya og
malig-on nga balay (b. 35)—
Ako mohatag kaniya og
magpadayon nga umaabut
nga kaliwatan.

1 Samuel 2

Mga Anak nga Lalaki ni Eli

C

B

A
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–D) samtang
imong tun-an ang 1 Samuel 2.

Usa ka Awit alang sa Ginoo

1. Pilia unsa sa imong hunahuna ang maayo nga ulohan alang
sa awit ni Ana diha 1 Samuel 2:1–10.

2. Pilia ang usa ka butang nga gisulti ni Ana mahitungod sa
Ginoo dinhi niini nga awit nga nakapadani kanimo, ug ipa-
sabut og ngano.

Paggamit sa Istorya Karon

Human mabasa ang 1 Samuel 2:12–17, ipasabut unsa sa
imong hunahuna ang makat-unan sa mga tighupot sa
Aaronic Priesthood karon gikan niini nga istorya. Labaw
sa tanan hunahunaa unsa ang gisulti sa bersikulo 17.

Magpaka-tigdemanda nga Abugado

Ikaw gihatagan og buluhaton sa pagdala ni Eli ug sa iyang mga
anak nga lalaki ngadto sa hukmanan. Basaha ang 1 Samuel 3:13
ug ilista ang mga krimen nga sila imong ikiha ug ang imong
mga ebidensya nga sila nakasala.

Ang mga Katungdanan sa mga
Ginikanan

Basaha ang Mosiah 4:14–15; Doktrina ug mga Pakigsaad 68:25–31;
93:40–43 ug ilista unsa ang gimando sa Ginoo sa mga ginikanan
nga itudlo sa ilang mga anak.

Diha sa 1 Samuel 2 atong
mabasa nga ang Ginoo wala
mahimuot ni Eli. Ang Ginoo
misulti ni Eli nga siya mopa-
tunhay og lain nga propeta.
Ang kapitulo 3 nagsaysay
mahitungod sa pagtawag ni
Samuel aron sa pagpuli ni Eli
isip pari ug usab aron mahi-
mong usa ka propeta ngadto
sa Israel.

Samtang imong basahon unsa ang nahitabo ngadto ni Samuel,
pangutan-a ang imong kaugalingon sa mosunod nga mga pa-
ngutana: Kanus-a ug unsaon kaha sa Ginoo paghimo sa iyang
kabubut-on nga mahibaloan nako? Sa unsa nga paagi ako mo-
tubag ngadto sa paggiya ug pagdasig nga iyang gihatag?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Samuel 3

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Pagtawag og Bag-o nga Propeta

1. Sumala sa 1 Samuel 3:1, ngano nga ang Ginoo nagkinahang-
lan nga motawag og bag-o nga propeta?

2. Unsa ang atong makat-unan gikan sa panig-ingnan ni Samuel
mahitungod sa pagtubag kon ang Ginoo, pinaagi sa iyang
mga sulugoon, motawag kanato sa pag-alagad?

Kon kita mohupot sa mga sugo, kita magtubo sa pagsalig ug
hugot nga pagtuo diha sa Dios. Kon kita dili maghupot sa
mga sugo, kita magsugod nga mawad-an og pagsalig ug hu-
got nga pagtuo ug sa kasagaran modangup ngadto sa mga
butang nga makita aron sa paghulip sa kakulang og kalig-on
sa sulod kanato. Ang mga Israelita diha niana nga sitwasyon
sa 1 Samuel. Ang kapitulo 4 nagsaysay kanato nga ang mga
Israelita mituo nga sila makapildi sa ilang mga kaaway kon
ilang dad-on ang arka sa pakigsaad uban kanila ngadto sa
gubat. Sila wala makasabut nga ang arka, sama sa templo,
mao ang usa ka makita nga simbolo sa lawom nga espiritu-
hanon nga kahulugan ug nga kini mopanalangin lamang sa
mga Israelita kon sila maunungon ngadto sa Ginoo ug sa
iyang mga pakigsaad, nga gibarugan sa arka. Sa lain nga
pagkasulti, ang Ginoo makaluwas sa mga Israelita gikan sa
ilang mga kaaway kon sila matinud-anon ngadto kaniya,
apan sila hinoon mitan-aw ngadto sa usa ka simbolo kaniya,
nagtuo nga ang pisikal nga butang mismo adunay mas la-
baw nga gahum sa kinaiyahan. Sa ilang dako nga pagkapak-
yas, ang mga Israelita wala lamang mapildi sa ilang gubat
apan mitugot sa mga Filistehanon sa pagpanag-iya sa arka
sa pakigsaad.

Bisan tuod og ang mga Israelita nasayop sa paggamit sa
arka sa pakigsaad sa matootohoon nga paagi, ang arka nag-
bilin og usa ka importante nga simbolo sa relihiyon sa mga
Israelita, ug ang Ginoo nagtinguha niini nga ibutang sa
iyang tabernakulo. Busa, ang 1 Samuel 5–6 nagsaysay ma-
hitungod sa unsay nahitabo ngadto sa mga Filistehanon

1 Samuel 4–6

Ang Arka sa Pakigsaad

A

Bililhon (b. 1)—Talagsaon,
dili kanunay mahitabo

Dili kabayran (b. 14)—
Gikuha

Mahulog sa yuta (b. 19)—
Wala matinuod

1 Samuel 3

Nadungog ni 
Samuel ang Ginoo

D

C

B

A
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human ilang nakuha ang arka nga mihimo kanila sa pag-
hukom sa pag-uli niini sa kadugayan ngadto sa mga
Israelita.

Human mapildi sa gubat batok sa mga Filistehanon pinaagi
sa pagsulay sa paggamit sa arka isip usa ka simbolo sa maa-
yong suwerte, ang mga Israelita dihay duha ka mga kapilian.
Sila makasulay og kuha og lain nga dios sa pagluwas kanila
(nga mao ang unsay gibuhat sa daghang matootoohon nga
mga tawo), o sila makahinulsol ug makagamit og mas labaw
nga hugot nga pagtuo ug pagsalig diha sa buhing Dios, kay
sa simbolo sa buhi nga Dios. Samtang imong basahon ang
1 Samuel 7, tan-awa unsa ang gitambag ni Samuel nga buha-
ton sa mga katawhan ug unsa ang nahitabo sa dihang ang
mga tawo misunod sa iyang tambag.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 7

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Nakaluwas?

1. Basaha ang 1 Samuel 4:3 ug ipasabut unsa ang gihunahuna
sa mga katawhan nga moluwas kanila.

2. Unsa ang gituohan sa mga katawhan karon nga molu-
was kanila?

3. Unsa ang gibuhat ni Samuel diha sa 1 Samuel 7, ug unsa ang
iyang gisugo sa mga katawhan nga buhaton aron sila malu-
was gikan sa ilang mga kaaway?

4. Sa unsa nga mga paagi kita makagamit niining sama nga
mga butang aron sa pagbuntog sa atong mga hagit ug mga
pagtintal karon? Paghatag og usa ka ehemplo.

Ang kalampusan sa mga Israelita batok sa mga Filistehanon
giasoy diha sa 1 Samuel 7. Human sa ilang kadaugan, kini
ingon og ang mga Israelita mas labaw pa nga andam sa
pagbuhat unsay gipabuhat ni Samuel kanila. Apan sa giha-
pon huyang ang ilang mga pagtuo. Ang mga Israelita dili
buot nga mosunod ni Samuel. Sila midemanda og hari!
Gisalikway nila ang Ginoo isip ilang hari. Ang kapitulo 8
sa 1 Samuel nagrekord nga ang Ginoo mihupay ni Samuel,
nagsulti kaniya nga ang mga katawhan wala mosalikway ni
Samuel, apan misalikway sa Ginoo. Wala madugay, ilang
giilisan ang ilang gituohan gikan sa pagtuo nga ang arka
mao ang tinubdan sa ilang panalipod ngadto sa pagtuo nga
ang pagbaton og lig-on nga lider mao ang ilang yawe
ngadto sa kalampusan.

Ang uban nga naglibut nga mga nasud adunay mga hari.
Pinaagi ni propeta Moises, bisan pa niana, ang Ginoo mi-
sulti sa Israel nga sila usa ka katawhan nga “lahi” alang
kaniya, nagpasabut nga sila linain nga gipili ug gilahi gi-
kan sa kalibutan nga mahimo nga iyang mga katawhan ug
mohimo sa mga buhat sa pagluwas sa tanang nahibilin sa
iyang mga anak. Daghan sa balaod ni Moises mitabang sa
pagpahinumdom sa mga Israelita nga sila lahi gikan sa
ubang mga kanasuran ug gisaad kanila ang dagko nga mga
panalangin kon sila magpabilin nga lahi ug dili mangita sa
pagdawat sa mga katigayunan sa kalibutan. Dayag nga
ang tinguha sa mga Israelita nga mahisama niadto nga
naglibut kanila dili lamang usa ka problema sa unang mga
panahon. Karon adunay mga miyembro sa Simbahan kinsa
gusto nga magpuyo sama sa mga katawhan nga naglibut
kanila kinsa dili managsama og mga tinuohan ug mga
sumbanan. Kasagaran ang mga paagi sa kalibutan ingon
og makapadani.

Walay lig-on nga pagpamatuod nga ang Dios buhi ug nga
siya naghatag kanato og mga sugo alang sa atong kaayohan,
kita mahimo nga mopili sa paglihok og pipila ka paagi tu-
ngod kay “ang tanan nagbuhat man niini” ug mawad-an
sa mga panalangin sa pagkasinaaran nga mga katawhan sa
Ginoo. Sa 1 Samuel 8 kita gitudloan nga ang pagkamadani-
hon sa mga nabatasan sa kalibutan mitintal sa mga Israelita
ug mihulga sa ilang kahimtang isip usa ka “lahi nga mga
katawhan.”

1 Samuel 8

“Hatagi Kami og Hari”

A

Gibalaan (b. 1)—Gihimo nga
limpyo sumala sa balaod ni
Moises

Nanagbakho sunod ni Jehova
(b. 2)—Nag-ampo sa Ginoo
uban sa kasubo tungod sa
nahitabo kanila

Managkalus og tubig, ug
ibu-bu kini sa atubangan
sa Dios (b. 6)—Usa ka buhat
sa pagpuno sa sudlanan og
tubig ug pagbu-bu niini sa
usa ka piho nga paagi.

Gidaug (b. 13)—Gipildi

1 Samuel 7

Paghinulsol Nagdala 
sa Kadaugan
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Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 8

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–D) samtang
imong tun-an ang 1 Samuel 8.

Unsa ang Mahitabo?

Ang Ginoo misugo ni Samuel sa pagpasabut ngadto sa mga ka-
tawhan unsa ang mahitabo kon sila adunay hari. Naggamit sa
1 Samuel 8:10–18, isulat unsa ang mahitabo sa matag mosunod
nga sitwasyon kon ang Israel adunay hari. Alang sa matag usa,
paghatag og pakisayran nga kasulatan nga nagsuporta sa
imong tubag.

1. Ang hari mihukom nga siya nagkinahanglan pa og dugang
nga mga sulugoon sa iyang ginsakupan.

2. Ang hari napanamastamasan sa lain nga hari ug mihukom
nga makiggubat aron sa pagpanalipod sa iyang kadungganan.

3. Ang hari nagbuot sa badyet alang sa iyang mga galastohon
ug naghukom nga nanginahanglan pa og dugang nga kwarta.

4. Ang mga katawhan wala malipay sa hari ug siya nakahibalo
sa ilang mga reklamo.

Mga Awhag

1. Basaha ang 1 Samuel 8:1–9, 19–22 ug ipasabut ngano ang
mga katawhan gusto og hari.

2. Unsa ang sayop sa ilang katarungan alang sa pagtinguha
og hari?

Pag-andam og Outline alang sa usa
ka Pakigpulong

Pananglitan ikaw gihangyo sa paghatag og usa ka pakigpulong
kon unsay makat-unan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
gikan sa 1 Samuel 8. Ilista ang tulo ka kinadak-an nga mga
ideya nga imong iapil sa imong pakigpulong.

“Hibaloi Kini, Nga ang Matag Kalag
Gawasnon”

Unsa ang gitudlo sa 1 Samuel 8 kanimo mahitungod sa
Ginoo, nasayud nga siya mitugot gihapon sa mga Israelita
nga magbaton og hari? (Alma 29:4–5 mahimong motabang
sa imong tubag.)

Diha sa 1 Samuel 8 ang mga
katawhan sa Israel miingon
nga sila gusto og hari, bisan
tuod ang propeta nga si
Samuel mitambag kanila ba-
tok niini. Ang kapitulo 9 diha
sa 1 Samuel nagtudlo kanato
unsa ka mahal sa Ginoo ang
iyang mga katawhan kon kita
makaamgo nga bisan tuod
ang mga katawhan sa Israel

wala mosunod sa tambag sa Ginoo, siya sa gihapon mitabang
kanila pinaagi sa pagdasig sa iyang propeta sa pagpili ug
pagbansay og hari alang kanila. Samtang imong basahon, pa-
ngita og unsay imong makat-unan mahitungod sa mga cal-
ling gikan sa Ginoo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 9

1 Samuel 10
Garrapa (b. 1)—Sudlanan

Wala magtagad (b. 2)—
Mihunong sa pagkabalaka

Salipdanan (b. 5)—Kota,
kampo sa kasundalohan

Gikuha (bb. 20–21)—Gipili

Ambungan, ambungan pa (b. 2)—Maayo, angayan

1 Samuel 9–10

Saul Gidihugan sa Pagkahari

D

C

B

A

Mga hiphip (b. 3)—Pagdawat
og kwarta o mga tabang isip
bayad sa pagbuhat og usa ka
butang nga supak sa balaod
o panlimbong alang sa uban
nga tawo

Kinaiya (bb. 9, 11)—
Paghukom o hustisya

Labing ambungan (b. 16)—
Labing kusgan, labing maayo
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1 Samuel 9–10—Ang Propeta Mipili og Hari alang
sa Israel

Nagsunod sa samang sumbanan
nga atong gigamit sa Simbahan ka-
ron, si Saul gitawag pinaagi sa usa
ka tawo nga adunay awtoridad gi-
kan sa Ginoo (tan-awa sa Mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5),
siya gi-set apart pinaagi sa usa ka
tawo nga adunay awtoridad, siya
gibansay, ug siya gipaila ngadto sa

mga katawhan alang sa ilang pagpaluyo nga boto (tan-awa sa
1 Samuel 10:24).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang 1 Samuel 9–10.

Pagsulat og Balita

Hunahunaa nga ikaw usa ka matinud-anon nga tigbalita kinsa
misunod ni Saul ngadto sa tanan nga mga kasinatian diha sa
1 Samuel 9–10. Pagsulat og mubo nga artikulo nga maghulag-
way nganong si Saul usa ka maayong pagkapili nga hari sa
Israel. Gamit og mga pakisayran nga kasulatan sa pagsuporta
sa imong mga ideya.

Pagsulat og Journal

Pinasikad sa unsay imong nakat-unan gikan sa 1 Samuel
9–10, pagsulat giunsa kaha sa imong hunahuna pagbati ni
Saul human sa iyang kasinatian nga gitawag isip hari sa
Israel. Paghatag og espesyal nga pagtagad ngadto sa
1 Samuel 9:21; 10:6, 9, 20–27.

Gamita ang mga Pulong sa mga
Propeta ug sa mga Apostoles Karon

Sa unsa nga paagi ang mosunod nga pahayag nga gikutlo ni
Presidente Harold B. Lee may kalabutan sa unsay nahitabo
diha sa 1 Samuel 10:26–27: “Kana nga tawo dili sa tinuod naka-
big hangtud iyang makita ang gahum sa Dios nga anaa diha sa
mga lider niini nga simbahan ug hangtud kini manaog ngadto
sa iyang kasingkasing sama sa kalayo” (sa Conference Report,
Abr. 1972, 118; o Ensign, Hulyo 1972, 103).

Ang istorya ni Samuel nga nagtawag ni Saul ug nagpaila ka-
niya ngadto sa mga katawhan isip ilang lider giasoy diha sa 

1 Samuel 9–10. Ang kapitulo
11 sa 1 Samuel naglangkob og
asoy ni Saul nga nangulo sa
Israel batok sa ilang mga kaa-
way. Tungod kay ang Israel
malampuson, ang mga tawo
nakabaton og pagsalig diha sa
mga abilidad ni Saul sa pag-
giya kanila.

Human ang mga Israelita mipildi sa ilang mga kaaway diha
sa 1 Samuel 11, ang mga katawhan matintal unta sa pagsulti
ngadto ni Samuel nga, “Gisultihan ka namo nga ang usa ka
hari maayo alang kanamo.” Bisan pa niana, ang 1 Samuel 12
nagrekord unsa ang gisulti ni Samuel ngadto sa mga Israelita
sa pagsiguro nga ilang gibatokan kini nga tintasyon. Siya mi-
pahinumdom sa Israel nga ang Ginoo miluwas kanila gikan sa
ilang mga kaaway—dili igsapayan kinsa ang ilang mortal nga
lider. Bisan tuod ang Ginoo mitugot kanila sa pagbaton og usa
ka tawo aron ilang hari, siya gihapon ang tinuod nga hari sa
Israel (tan-awa sa 1 Samuel 12:12). Si Samuel misaad sa mga
katawhan nga kon sila mosukol batok sa Ginoo, mawad-an sila
sa iyang matinabangon nga kamot—dili igsapayan unsa ka
gamhanan ang ilang yutan-on nga hari.

Pananglitan ikaw usa sa baynte ka buok nga miyembro sa
Simbahan diha sa usa ka isla ug ang bugtong lamang nga
tighupot sa priesthood mao ang mga deacon sa Aaronic
Priesthood. Mahimo ba alang niadtong mga deacon sa pag-
pahigayon sa sakrament kay sa pagtugot sa tanan nga mga
miyembro nga dili makadawat nianang importante nga

1 Samuel 13

Saul Naglihok sa 
Binuang nga Paagi

1 Samuel 12

Ang Ginoo mao 
Gihapon ang Hari

1 Samuel 11

Nangulo si Saul sa 
Israel ngadto sa Gubat

C

B

A
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ordinansa? Ngano nga dili? Diha sa 1 Samuel 13 atong
mabasa ang mahitungod sa sitwasyon nga sama niini.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 13

1 Samuel 13:8—“Sumala sa Panahon nga Gitudlo
ni Samuel”

Diha sa 1 Samuel 10:8, gihangyo ni Samuel si Saul sa pagpakig-
kita kaniya didto sa Gilgal, diin si Samuel mohalad og sakripisyo
alang kaniya.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kon Siya Makabuhat Niini Pag-usab

Usahay kita mangandoy nga unta atong mabalik ang usa
ka sitwasyon ug makapili sa lahi nga paagi. Isulat og balik
ang istorya sa 1 Samuel 13:1–16 aron kini magsaysay sa
istorya sa paagi nga ang gibuhat ni Saul gikahimuot sa
Ginoo ug ni Samuel.

Kon kita dili magmasulundon ug dili maghinulsol, kita
mawad-an sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Kon wala ang
Espiritu Santo kita mas malagmit maghimo og dili maayo nga
mga paghukom. Ang mga gibuhat ni Saul diha sa 1 Samuel 14
maoy mga panig-ingnan niini nga baruganan.

Ang asoy diha sa 1 Samuel 14 naghulagway giunsa ni Saul,
nga nanghinaut sa pagdasig sa iyang mga katawhan ug sa pag-
dawat og panabang gikan sa Ginoo, sa pagmando sa kasundalo-
han sa Israel sa pagpuasa sa pagpangandam alang sa ilang
gubat batok sa mga Filistehanon. Aron sa pagpalig-on sa
mando, si Saul miingon nga si bisan kinsa nga tawo ang mo-
kaon pagapatyon. Wala siya makahibalo, hinoon, nga ang iyang
kaugalingong anak nga lalaki, si Jonathan, wala diha sa iyang
paghatag sa mando Si Jonathan mikaon og pipila ka dugos, ug
si Saul andam na sa paghunos sa kinabuhi sa iyang anak nga

lalaki. Maayo gani, ang mga katawhan mihangyo ngadto ni
Saul ug wala niya tumana kining binuang nga panumpa.

Si Elder Bruce R. McConkie miingon, “Ang pagkamasulun-
don mao ang unang balaod sa langit, ang bato sa pamag-ang
diha diin ang tanan nga pagkamatarung ug pag-uswag nag-
agad” (Mormon Doctrine, 2d. ed. [1966], 539). Samtang
imong basahon ang 1 Samuel 15, hunahunaa unsay gitudlo
niini mahitungod sa baruganan sa pagkamasulundon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 15

1 Samuel 15:2–3—Nganong sa Hingpit Laglagon
ang mga Amalecahanon?
Adunay diyutay kaayo nga mga higayon diha sa kasulatan nga
ang Dios mimando og mga katawhan sa paglaglag. Ang mga
Amalecahanon hilabihan kaayo ka bangis ngadto sa mga anak
ni Israel sa diha nga sila migawas gikan sa Ehipto (tan-awa sa
Deuteronomio 25:17–19). Ilang gipili ang mga luya, nagdaot, ug
tigulang nga nanlimbasog sa kinaulahian sa nagmartsa ug gi-
pangpatay sila.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan(A–C) samtang
imong tun-an ang 1 Samuel 15.

Paghimo og Pagtandi

Itandi unsa ang gisulti ni Samuel ngadto ni Saul. nga buhaton
(tan-awa sa 1 Samuel 15:1–3) ngadto sa unsay tinuod nga gibuhat
ni Saul (tan-awa sa 1 Samuel 15:4–9).

Pasumangil

1. Unsa nga pasumangil ang gihatag ni Saul alang sa unsay
iyang gibuhat kay sa magmasulundon ngadto sa unsay gi-
sugo kaniya nga buhaton?

B

A

Mga pinatambok (b. 9)—Ang
ikaduhang natawo nga mga
hayop

Talamayon ug walay pulos (b.
9)—Walay bili ug hugaw
sumala sa balaod ni Moises

Midali sa pagkuha sa inagaw
(b. 19)—Midali sa pagkuha sa
tanang maayo nga mga
butang

Malipayon (b. 32)—
Mapainubsanon

1 Samuel 15

Ang Kamahinungdanon sa
Pagkamasulundon

1 Samuel 14

Usa ka Binuang nga Panumpa

A

Mangayo og kalooy (b. 12)—
Mainiton nga pag-ampo ug
sakripisyo

Mangangagaw (b. 17)—Mga
tawo nga gisugo sa pagdaut sa
mga tanom, mga panimalay,
baka ug uban pa

Mananalsal sa puthaw (b.
19)—Hanas nga mamomoo

Mga tugsok (b. 21)—Mga
bangkaw
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2. Paghimo og sulat ngadto ni Saul nagpasabut ngano nga
ang iyang mga pasumangil sa pagkadili masulundon dili
madawat. Siguroha nga imong tubagon ang matag pasu-
mangil niya.

Ang Tinuod nga Katarungan

1. Sa katapusan sa 1 Samuel 15:24, si Saul mitug-an nganong
ingon iyang gibuhat ang unsay iyang gibuhat. Ilha ang pi-
pila sa mga katarungan nga gihatag sa mga tawo karon
alang sa ilang mga lihok sa pagkadili masulundon. Sa un-
sang paagi kini susama sa tubag ni Saul?

2. Sa imong hunahuna unsa ang makatabang sa paglig-on ka-
nato gikan sa pagkahulog ngadto sa tintasyon aron sa pag-
hatag og katarungan sa atong mga lihok?

Tungod sa pagkadili masulundon ni Saul, gisultihan siya nga
laing hari ang pilion alang sa Israel (tan-awa sa 1 Samuel
13:13–14; 15:26–28). Kon ikaw nagpili sa bag-o nga hari, unsa
ang imong pangitaon? Samtang imong basahon ang Samuel
16, tan-awa unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto ni Samuel ma-
hitungod sa pagpili og bag-o nga hari.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 16

1 Samuel 16:14–15—“Usa ka Dautan nga Espiritu
Gikan sa Ginoo”
Ang Hubad ni Joseph Smith miilis sa1 Samuel 16:14–15 sa pagpa-
kita nga ang dautan nga espiritu dili gikan sa Ginoo.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Scripture Mastery—1 Samuel 16:7

Unsa ang gitudlo sa 1 Samuel 16:7 kanato mahitungod sa pa-
maagi nga ang Ginoo nagtan-aw ngari kanato ug sa paagi nga
kita kinahanglan nga motan-aw sa uban?

Ang Gahum sa Musika

1. Ang musika adunay dako nga gahum sa pag-impluwensya
sa atong mga pagbati. Unsa ang nahimo sa musika ni David
alang ni Saul?

2. Kita kinahanglan nga makaamgo nga unsay nahimo sa mu-
sika ni David alang ni Saul lumalabay lamang. Unsa kaha
unta ang mahatag niadto nga mga pagbati ni Saul nga mas
magpadayon?

3. Sa unsa nga paagi ang mga katawhan karon naggamit sa
musika sa sama nga paagi sa gibuhat ni Saul?

4. Paghingalan og himno o awit nga nagtabang kanimo nga
mobati sa impluwensya sa Espiritu Santo.

Ang istorya ni David ug ni Goliath usa sa labing bantugan sa
bisan unsa diha sa Biblia. Samtang imong basahon ang istorya
diha sa 1 Samuel niining higayona, pangitaa ang unsay gihu-
nahuna ni David nga inyang tinubdan sa kalig-on ug kaisug.
Usab pangutan-a ang imong kaugalingon og sama niini:

1 Samuel 17

David ug Goliath

B

Dumalaga nga baka (b. 2)—
Batan-on nga baka

Batid (bb. 16, 18) Hanas

Ambungan (b. 18)—Guapo

Nating karnero (b. 20)—Nati
nga kanding

1 Samuel 16

Ang Ginoo Mipili 
og Bag-ong Hari

C
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Unsay epekto nga mahimo sa mga hitabo diha sa kapitulo 16
ngadto sa mga hitabo diha sa kapitulo 17? Ngano nga impor-
tante kini nga si David mipilde ni Goliath human siya “gidi-
hugan” pinaagi sa propeta sa Ginoo?

Ang kapitulo 17 sa 1 Samuel makatabang usab kanimo sa
paghunahuna og mga tubag ngadto niini nga mga pangu-
tana: Unsa nga mga “Goliath” ang anaa sa imong kinabuhi?
Unsa nga mga pakigsaad ang imong nahimo uban sa Ginoo
nga makahatag kanimo og kalig-on sa pagbuntog sa imong
mga “Goliath”? Sa unsa nga paagi nga unsay gibuhat ni
David sa pagpakita sa iyang hugot nga pagtuo sa mga saad
sa Ginoo magamit sa mga sitwasyon sa imong kinabuhi?

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 17

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang 1 Samuel 17.

Unsa ang Ilang Gisulti?

1. Pagsulat og usa ka butang sa matag mosunod nga mga tawo
nga gihisgutan diha sa 1 Samuel 17: Goliath, Isai, Eliab,
David, ug ang mga kalalakin-an sa Israel.

2. Isulat unsa sa imong hunahuna ang duha ka importante nga
butang nga gisulti o gibuhat ni David sa 1 Samuel 17, ug
ipasabut og ngano.

Pag-drawing og usa ka hulagway

Gamita ang impormasyon diha sa 1 Samuel 17 aron sa pag-
drawing og usa ka bahin sa istorya ni David ug Goliath.

Paghimo og usa ka Lista

1. Ilista unsa ang imong gihunahuna nga tulo ka mga dagko
nga tintasyon nga giatubang sa mga tawo nga imong ka-
edad diha sa Simbahan sa inyong dapit.

2. Paghimo og lista sa lima ka mga ideya o mga kinutlo gikan
sa 1 Samuel 17 nga imong gamiton sa pakigpulong nga giu-
lohan og “Pagbuntog sa Atong Kaugalingon nga mga Hagit”

Human gipilde si Goliath, si David nahimong nasudnong ba-
yani. Gidapit siya sa pagpuyo uban ni Saul, diin mabinanta-
yon siyang mitrabaho uban ni Saul ug diin nahimo siyang
suod nga higala sa anak nga lalaki ni Saul nga si Jonathan. Si
Saul nahimo nga nasina sa pagkabantugan ni David, bisan pa
niana, ug misulay sa pagpatay ni David sa makadaghan nga
higayon ug sa paghimo sa mga kaaway ni David nga mopatay
kaniya.

Diha sa 1 Samuel 18–23 si Saul nagtinguha sa paghunos sa
kinabuhi ni David ug si David mipadayon sa pag-ikyas ug sa
pagtago gikan ni Saul. Sa tibuok niini nga mga hitabo, si
David mipadayon sa iyang pakighigala ni Jonathan. Sa daghan
nga mga higayon, mitabang si Jonathan sa pagpanalipod ni
David gikan sa peligro.

Gikan niini nga mga kapitulo, atong makita ang nagtubo nga
kalainan tali ni David, kinsa naningkamot nga magmatarung
diha sa Ginoo, ug ni Saul, kansang pagkadili masulundon ug
dili buot nga maghinulsol mibutang kaniya nga nahimulag gi-
kan sa impluwensya sa Dios. Si Saul mitubo nga nagkadu-
gang ang pagkadautan ug sa pagka-mamumuno og tawo
samtang si David midawat sa panabang sa Ginoo ngadto
sa kaluwasan.

Sa katapusan niini nga mga kapitulo, si David nakaangkon og
daghan nga mga sumusunod kinsa naglantaw ngadto sa adlaw
nga siya mahimo nga hari sa Israel.

Ang daghan nga mga higayon diin si Saul misulay sa paghu-
nos sa kinabuhi ni David narekord diha sa 1 Samuel 18–23.
Diha sa 1 Samuel 24 gisaysay kanato ang mahitungod sa usa

1 Samuel 24

Pagtahud sa 
Dinihugan sa Ginoo

1 Samuel 18–23

Saul Nagtinguha sa 
Kinabuhi ni David

C

B

A

Nanagpatalay sa
kasundalohan sa gubat (bb. 2,
8, 21)—Nagpahiluna ang mga
kasundalohan diha sa ilang
mga dapit alang sa gubat

Mananaog (bb. 4, 51)—Usa ka
tawo nga nagrepresentar alang
sa tibuok kasundalohan ug
nakig-away sa gipadala nga
tawo gikan sa lain nga
kasundalohan sa paghukom
kinsa ang mananaog sa gubat

Unom ka mga maniko ug usa
ka dangaw (b. 4)—Mga
sukdanan sa gitas-on 

Saput nga hiningbis (bb. 5,
38)—Taming nga hinimo sa
gagmay nga mga piraso sa
metal nga giusa pagsumpay

Mga siclo (bb. 5, 7)—Usa ka
sukdanan sa gibug-aton

Ephah (b. 17)—Labaw og
gamay sa 35 ka litros

Kuhaa ang ilang panaad (b.
18)—Pagdalag balik og report
kon unsay ilang gibuhat.

Carromata (b. 20)—Mga badlis
sa panag-awayan

Pagkatalamayon (b. 26)—
Kaulaw

Poyo (b. 40)—Bag

Gitamay (b. 42)—Giinsultuhan
siya isip dili takus sa pakig-
atbang kaniya

Mga sungkod (b. 43)—Mga
tugsok
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ka panahon sa diha nga si David dihay oportunidad sa pagpa-
tay ni Saul apan wala niya buhata. Ang mga katarungan nga
wala niya buhata makatudlo kanato og importante nga leksyon
kalabut sa pagtahud ug sa pagkamaunungon ngadto kinsa gi-
tawag sa Ginoo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 24

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsaon Nimo Pagtubag?

Gamita ang katarungan ni David sa wala pagpatay ni Saul
ngadto sa usa ka sitwasyon karon diin ang mga higala nanagli-
bak og lider sa Simbahan diha sa imong atubangan. Isulat kon
unsaon nimo sa pagtubag niini.

Si David mipakita nga siya mabination ngadto ni Saul,
kinsa nagtinguha sa pagpatay kaniya. Diha sa 1 Samuel 25
si David gitudloan mahitungod sa paghatag sa uban sa sama
nga pagtagad nga iyang gihimo ni Saul. Si David ug ang
iyang mga katawhan nangayo og mga sangkap gikan sa usa
ka tawo nga ginganlan og Nabal; si Nabal mitagad kanila
sa dili maayong pamatasan. Agi og tubag, si David ug ang
iyang mga katawhan miandam sa pagsulong. Nadunggan sa
asawa ni Nabal, nga si Abigail, ang mahitungod sa unsay
nahitabo ug milihok sa maalamon nga paagi aron sa pagpu-
gong ni David gikan sa pagsulong ug sa pagpatay sa iyang
bana. Sa naglakat ang panahon naamguhan ni David nga
ang iyang mapanimaslon nga mga lihok dili maayo. Sa wala
madugay, si Nabal namatay, ug ang problema nasulbad gi-
hapon. Human sa kamatayon ni Nabal giminyoan ni David
si Abigail isip usa sa iyang mga asawa.

Sa diha nga si Jesus mihatag sa Wali sa Bukid, siya misulti
sa mga katawhan sa “paghigugma sa inyong mga kaaway”
ug “pag-ampo kamo alang sa nagalutos kaninyo” (Mateo
5:44). Kapin sa kaliboan ka mga tuig ang milabay, gigamit

ni David kini nga mga baruganan sa paagi nga iyang gita-
gad si Saul. Samtang imong basahon, hunahunaa ang mosu-
nod nga pahayag ni Presidente Howard W. Hunter ug sa
unsa nga paagi kini mahimong magamit dili lamang dinhi
niini nga kapitulo apan, mas labaw ka importante, dinhi sa
atong kinabuhi karon:

“Hunahunaa unsa ang mabuhat niini
nga tambag lamang [sa paghigugma sa
inyong mga kaaway] diha sa inyong ka-
silinganan ug sa akoa, diha sa mga ko-
munidad diin kamo ug ang inyong mga
anak nagpuyo, sa mga kanasuran nga
nagtukod sa atong dako nga pamilya sa
kalibutan. Akong naamguhan nga kini

nga doktrina adunay importante nga hagit, apan sa tinuo-
ray kini mas usa ka makaayo nga hagit kay sa ngil-ad
nga mga buluhaton nga gihatag kanato pinaagi sa gubat
ug sa kakabus ug sa kasakit nga padayong giatubang sa
kalibutan.

“Sa unsa nga paagi kita angay nga molihok kon kita nasakitan,
wala masabti, walay kaangayan o dili mabination pagkatagad,
o gipakasad-an? Unsa ang atong angay nga buhaton kon kita
nasakitan pinaagi niadtong atong gihigugma, o gilabyan og
promosyon, o sa sayop gipasanginlan, o ang atong mga ti-
nguha dili angay nga pagkasaway?

“Mosumbalik ba kita sa pakig-away? Ato bang ipadala ang
mas dako pa nga batalyon? Ato bang suklian og mata sa
mata ug ngipon sa ngipon o…modangat kita sa pagkaamgo
nga kini sa katapusan nagbilin kanato nga buta ug walay
ngipon?” (sa Conference Report, Okt. 1992, 23; o Ensign,
Nob. 1992, 18).

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Samuel 26

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og Pagtandi

Basaha una unsa ang gipaningkamutan ni Saul nga buhaton
ngadto ni David diha sa 1 Samuel 18:10–11; 19:9–12; 24:1–2,
ug unya ribyuha unsa ang gibuhat ni David ngadto ni Saul
diha sa 1 Samuel 24; 26. Unsa ang giasoy sa pahayag ni
David diha sa 1 Samuel 26:23 kanato mahitungod kon ngano
nga iyang gibuhat ang unsay iyang gibuhat diha sa 1 Samuel
26? Paghunahuna og paagi nga imong magamit ang panig-
ingnan ni David diha sa imong kinabuhi ug sugdi ang pag-
buhat niini karon.

A

Carromata (bb. 5, 7)—
Gipananlipdan nga dapit diha
sa taliwala sa kampo

Tibud-tibod (bb. 11–112, 16)—
Sudlanan

1 Samuel 25–26

Higugmaa ang 
Imong mga Kaaway

A

Nagasakit kaniya (b. 5)—
Mipabati kaniya nga sad-an

Nagsugyot (b. 10)—Nag-
awhag

Putlon ang akong kaliwat (b.
21)—Patyon ang akong mga
anak ug ang ilang mga anak

Salipdanan (b. 22)—Lugar nga
walay kuyaw ug katagoan
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Ang Ikaduhang Basahon ni Samuel

Human sa mga hitabo diha sa 1 Samuel 26 si David sa giha-
pon wala mosalig ni Saul. Diha sa 1 Samuel 27 si David mila-
yas ug mipuyo taliwala sa mga Filistehanon sulod sa pipila ka
yugto sa panahon. Ang kapitulo 27 nagsaysay usab giunsa
niya sulod niana nga panahon pagpaninguha sa pagtuman sa
orihinal nga mga mando ngadto sa mga Israelita sa paglaglag
sa tanan nga mga tigsimba og dios-dios ug sa dautan nga mga
katawhan gikan sa yuta.

Tingali ang labing ubos nga panahon sa kinabuhi ni Saul
narekord diha sa 1 Samuel 28. Tungod kay si Saul dili maka-
dawat og pagpadayag gikan sa Dios kalabut kon unsaon
niya sa paggiya ang Israel, siya miadto sa usa ka salamang-
kero aron masayud kon siya makadawat ba og panabang gi-
kan sa mga espiritista, o niadtong kinsa naningkamot sa
pagpangutana sa mga espiritu sa mga patay alang sa tam-
bag ug pahimangno. Diha sa kapitulo 28 ang salamangkero

miangkon nga nakapatungha ni propeta Samuel gikan sa pa-
tay. Si Presidente Joseph Fielding Smith miingon nga kini
kinahanglan nga himoong tataw nga ang patay nga mga
propeta dili motubag ngadto sa tawag sa mga salamangkero
ug nga ang tibuok hitabo anaa ubos sa impluwensya sa
yawa, kinsa sa tinuod nahimuot gayud pag-ayo unsa ang
nahitabo sa kinabuhi ni Saul (tan-awa sa Answers to
Gospel Questions, 5 ka mga bol. [1957–66], 109).

Diha sa 1 Samuel 29–31 narekord giunsa sa mga Filistehanon
paghukom nga sa makausa pa moatake sa mga Israelita.
Naguol mahitungod kon si David tingali mobatok kanila,
ilang gihangyo siya sa pagbiya sa ilang yuta. Si David ug
ang iyang mga katawhan mibiya. Sa pagbiya, si David ug
ang iyang mga katawhan mipadayon sa paglaglag sa mga tig-
simba og dios-dios nga mga kaaway sa Israel. Sa diha nga si
David nakabaton og mga butang ug mga baka, gipadala niya
ang mga bahin niini ngadto sa matag siyudad sa Juda. Niini
nga paagi si David misugod sa pagtukod og suporta alang sa
panahon kon si Saul mamatay ug siya ang mangulo sa Israel.

Ang basahon sa 1 Samuel nagtapos uban sa kamatayon sa
unang hari sa Israel. Si Saul nakakita nga sila mapildi sa gu-
bat batok sa mga Filistehanon. Kay sa mamatay diha sa mga
kamot sa mga Filistehanon, si Saul mihangyo sa iyang tigdala
sa hinagiban sa pagpatay kaniya, apan ang iyang tigdala sa hi-
nagiban wala mosugot. Busa si Saul mikuha sa iyang hinagi-
ban ug mipatay sa iyang kaugalingon.

1 Samuel 29–31

Kalampusan ni David 
ug Kamatayon ni Saul

1 Samuel 28

Espirituhanong 
Kangitngit ni Saul

1 Samuel 27

David taliwala sa 
mga Filistehanon

Ang Istorya sa Ikaduhang Hari
Ang istorya ni Saul makita diha sa 1 Samuel uban sa istorya sa
unang hari sa Israel, ug ang 2 Samuel mao ang istorya sa ikadu-
hang hari, si David. Si Samuel dili mahitabo nga misulat sa basa-
hon sa 2 Samuel gumikan nga siya namatay sa wala pa matapos
ang 1 Samuel. Alang sa dugang nga impormasyon sa 1–2 Samuel,
tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Samuel, Ang
Propeta sa Daang Tugon.”

Importante nga mga Tawo diha sa 2 Samuel
Is-boseth—Anak nga lalaki ni Saul kinsa miangkon sa gingharian
human sa kamatayon sa iyang amahan

Abner—Lider sa kasundalohan ni Saul kinsa unang misuporta ni
Is-boseth apan sa kadugayan miipon uban ni David

Joab—Lider sa kasundalohan ni David kinsa mipatay ni Abner

Mephi-boseth—Anak nga lalaki ni Jonathan kinsa naangol ug gi-
pasidunggan ug gipanalipdan ni David

Bath–sheba—Babaye kang kinsa si David nakasala og pag-
panapaw

Uria—Bana ni Bath-sheba kinsa gipapatay ni David aron iyang
maminyoan ang iyang asawa

Nathan—Propeta sa mga adlaw ni David

Amnon—Anak nga lalaki ni David kinsa gipatay sa iyang igsoon
nga lalaki nga si Absalom

Absalom—Anak nga lalaki ni David kinsa mipatay sa iyang ig-
soon nga lalaki ug misulay sa pagkuha sa gingharian gikan sa
iyang amahan
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Diha sa katapusan nga kapitulo sa 1 Samuel, atong mabasa
nga si Saul misulay sa paghangyo sa iyang tigdala sa hinagi-
ban sa pagpatay kaniya. Sa diha nga ang tawo midumili, si
Saul migamit sa iyang kaugalingon nga hinagiban ug nama-
tay. Diha sa 2 Samuel 1 ang istorya nagsaysay mahitungod sa
usa ka tawo kinsa nagdahum nga makabaton sa kahimuot ni
David pinaagi sa pag-angkon nga siya ang mipatay kang Saul.
Kining tawhana midala usab diha sa atubangan ni David sa
korona ug pulseras nga nagtimaan nga si Saul usa ka hari. Sa
diha nga si David nakahibalo nga si Saul ug si Jonathan na-
matay, siya nagbangutan. Iya usab nga gipapatay ang tawo
kinsa miangkon sa kamatayon ni Saul. Ang katapusan nga
mga bersikulo sa 2 Samuel 1 mao ang mga pulong sa mga
salmo, o awit, nga gisulat ni David alang sa okasyon.

Dayon si David gisugo sa Ginoo sa pag-adto sa yuta sa Juda.
Didto, ang mga katawhan mihimo kaniya nga hari sa Juda.
Sulod nianang sama nga panahon, ang kapitan sa kasundalo-
han ni Saul mitabang sa paghimo sa anak nga lalaki ni Saul si
Is-boseth nga hari sa tanan nga nahibilin sa Israel. Pipila ka pa-
nag-away sa mga tawo ni David ug sa mga tawo ni Is-boseth
gipasabut diha sa 2 Samuel 2–3. Kini nga mga kapitulo nagta-
bang kanato sa pagsabut nga si David walay tinguha sa pagli-
hok sa mapanimaslon nga paagi batok sa iyang mga kaaway.

Diha sa 2 Samuel 4 kini na-
rekord nga sa kadugayan ang
mga tawo nga nagtinguha
sa kahimuot gikan ni David
mipatay ni Is-boseth ug mi-
dala sa iyang ulo ngadto ni
David. Gipapatay ni David
kini nga mga tawhana tu-
ngod sa ilang mga lihok.
Bisan pa sa tanan nga gipa-

ningkamutan ni Saul nga gibuhat ngadto kaniya, si David
mihigugma ug mipasidungog ni Saul ug sa iyang pamilya.
Uban sa pagkamatay ni Is-bosheth, ang nahibilin nga mga

lider sa Israel miadto ni David ug mihangyo kaniya nga
mahimong ilang hari.

Ang kapitulo 5 sa 2 Samuel dayon nagsaysay mahitungod
kon giunsa ni David pagbihag ang siyudad sa Jerusalem—usa
ka siyudad nga ingon og hapit imposible nga lumpagon niad-
tong mga panahona tungod kay kini nahimutang sa usa ka
natural nga bungtod nga giliyokan pinaagi sa tulo ka lawom
nga mga walog. Ang Jerusalem sayon kaayo nga depensahan
tungod niini nga mga walog. Ang Jerusalem usa ka impor-
tante nga siyudad nga kuhaon tungod kay kini naglakip sa
Bukid sa Moriah diin si Abraham miadto sa pagsakripisyo ni
Isaac. Gihimo ni David ang Jerusalem nga ulohan nga siyu-
dad sa Israel.

Human makuha og balik sa mga
Israelita ang arka sa pakigsaad
gikan sa mga Filistehanon, ilang
gibutang ang arka diha sa usa
ka walay kuyaw nga dapit ug
gigwardyahan kini gikan sa
pagka-agaw og balik. Diha sa
2 Samuel 6 kini nagsaysay sa
unsa nga paagi gitukod ni
David ang Jerusalem isip ulo-
han nga siyudad sa Israel ug gi-
hukman nga ibutang ang arka

sa pakigsad didto aron sa pagsimbolo nga ang Ginoo uban ka-
nila diha sa ilang ulohan.

Unsay imong bation kon ikaw naghunahuna ug nagplano
sa pagbuhat og usa ka butang alang sa Ginoo ug sa iyang
Simbahan nga imong gihunahuna nga hilabihan ka nindot ug
dayon imong nahibaloan nga siya buot kanimo nga mobuhat
og usa ka lain nga butang? Ang kapitulo 7 sa 2 Samuel nag-
rekord nga kini mao gayud ang nahitabo ngadto ni David.
Samtang imong basahon, tan-awa kon sa unsa nga paagi mi-
tubag si David ngadto sa unsay gisulti sa Ginoo kaniya.

2 Samuel 7

David Buot nga Magtukod 
og Templo

2 Samuel 6

Ang Arka sa Pakigsaad Gidala
ngadto sa Jerusalem

2 Samuel 4–5

David Nahimo nga Hari

2 Samuel 1–3

Human sa kamatayon ni Saul
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Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Samuel 7

2 Samuel 7:11—Unsa nga Matang sa Balay nga
Gisaad sa Ginoo nga Tukuron kang David?
Ang “balay” nga buot ni David tukuron alang sa Ginoo mao
ang usa ka templo. Ang “balay” nga gisaad sa Ginoo nga tuku-
ron kang David mao ang usa ka umaabut nga kaliwatan—ilabi
na sa usa ka umaabut nga kaliwatan sa mga magmamando.
Bisan tuod si David wala tuguti sa pagtukod sa templo (tan-
awa ang kalihokan A sa ubos), ang Ginoo mitukod sa balay
nga iyang gisaad ngadto ni David. Ang mga hari sa Juda mga
kaliwatan ni David, maingon man ang Hari sa mga Hari—si
Jesukristo kinsa madanihon makaikag kaayo nga misaad sa
pagtabang sa tanan kinsa mosunod kaniya sa pag-angkon og
“mga mansyon” sa umaabut nga kalibutan (tan-awa sa Juan
14:1–3).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Panabut gikan sa Ubang Kasulatan

Basaha ang 1 Cronicas 22:7–8 ug ipasabut ngano nga ang
Ginoo dili buot ni David nga motukod og permanente nga
templo.

Unsa ang Gibati ni David?

1. Basaha og usab ang pasiuna sa 2 Samuel 7 ug paghunahuna
mahitungod sa unsay imong bation kon ikaw anaa sa sitwas-
yon sama sa kang David. Dayon basaha ang 2 Samuel 7:18–29
ug i-asoy unsa ang gibati ni David mahitungod sa unsay gi-
sulti sa Ginoo kaniya

2. Isulat diha sa imong notebook ug markahi ang imong
mga kasulatan sa mga bahin sa mga bersikulo nga imong
gihunahuna nga labing mipahayag sa mga pagbati ni
David.

3. Ipasabut ngano nga naghunahuna ka nga si David mibati sa
paagi nga iyang gibati.

Ang 2 Samuel 8, 10 maoy usa ka paghulagway kon sa unsa
nga paagi si David mipadayon sa pagbuntog sa yuta nga gi-
saad sa Ginoo ngadto sa mga Israelita. Ang Ginoo mimando sa
mga Israelita sa pagbuntog sa mga katawhan diha sa yuta nga
gisaad kanila sukad pa sa panahon ni Josue, apan si David mao
ang usa kinsa sa katapusan hingpit nga mituman sa mando.
Sa sama nga higayon, ang rekord nag-ingon nga siya mimando
sa iyang kaugalingon nga mga katawhan uban sa pagkamakia-
ngayon. Ang kapitulo 9 sa 2 Samuel naglangkob og mahi-
nungdanon nga panig-ingnan sa hustisya ni David diha sa
asoy kon sa unsa nga paagi iyang gituman ang iyang saad
ngadto sa anak nga lalaki ni Saul nga si Jonathan sa pag-
amuma sa pamilya ni Saul.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Samuel 9

DamascusDamasco

Suba sa Eufrates

Hamath

Utlanan sa Gingharian 
diha sa hilabihan 
ka lapad niini

Gibuntog sa una 
ni David

Gingharian ni Saul

Cipro

Soba

SyriaDan

Dagat 
sa Cinneret

Ammon

Moab

Edom

Amalek

Fi
lis

tia

Suba sa Ehipto

Sinai

Ang Dakong Dagat

Beer-seba

Jerusalem

Gingharian ni David

Mihapa (b. 6)—Mihatag og pagtahud pinaagi sa pagyukbo

2 Samuel 8–10

Politikanhon ug Personal nga
Kalampusan ni David

B

A

Pahulay (bb. 1, 11)—Kalinaw

Mga tabil (b. 2)—Madala-dala
nga tolda, tabernakulo

Mogula gikan sa imong mga
ginhawaan (b. 12)—Ang
imong anak o labing duol nga
mga kaliwatan

Pagakastiguhon (b. 14)—
Pagdisiplina alang sa
katuyoan sa mapinanggaon
nga pagtul-id

Mga pudlos (b. 14)—Bunalan
sa usa ka gamay nga kahoy o
latos

Sunod ba sa nabatasan sa
tawo (b. 19)—Mao ba kini ang
paagi sa imong pagdala sa
tawo
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsay Imong Hunahuna?

Ngano kaha ang pipila sa mga katawhan nahibulong nga si
David mibuhat sa unsay iyang gibuhat diha sa 2 Samuel 9
alang sa usa sa mga kaliwatan ni Saul?

Pangita og Kasulatan

Pangita og bersikulo sa kasulatan nga nagtudlo kanato sa pag-
buhat sama sa gihimo ni David diha sa 2 Samuel 9. Isulat ang
kasulatan diha sa imong notebook ug ipasabut ngano nga
imong gipili kini. Isulat ang pakisayran diha sa kilid sa
2 Samuel 9 sa imong Biblia.

Usahay kita dili makaila sa ka importante sa pipila ka “ginag-
may” nga mga paghukom nga atong gihimo sa atong mga ki-
nabuhi. Si Elder Gordon B. Hinckley mihatag og panig-
ingnan sa ka importante sa ginagmay nga mga paghukom
sa diha nga siya miasoy mahitungod sa usa ka kasinatian nga
siya aduna sa pagtrabaho sa usa ka kompaniya sa relis sa tren.
Miingon siya nga iyang nadawat ang tawag gikan sa New
Jersey nga usa ka de pasahero nga tren miabut nga wala ang
sakyanan sa mga bagahe.

“Among nadiskubrehan nga ang tren
maayo nga pagkapahimutang didto sa
Oakland, California, ug gihatud sa husto
nga paagi ngadto sa St. Louis… Apan
didto sa mga nataran sa St. Louis, usa ka
wala maghunahuna nga tigkambyo nga
tawo miirog sa usa ka piraso nga puthaw
og tulo ka pulgada lamang.

“Kana nga piraso sa puthaw usa ka switch sa padulngan, ug
ang sakyanan nga atua unta sa Newark, New Jersey, didto na
sa New Orleans, Louisiana, napulog tulo ka gatus ka milya ka-
layo” (sa Conference Report, Okt. 1972, 106; o Ensign, Ene.
1973, 91).

Sa una nimong pagbasa mahitungod ni David, siya mipakita
ingon og ang modelo alang sa usa ka hari sa Israel. Ang mga
kapitulo 1–10 sa 2 Samuel nagrekord sa dagko nga kalampu-
san nga iyang naangkon isip lider sa nasud. Samtang imong
basahon ang 2 Samuel 11–12, pangitaa ang mga “switch sa
padulngan” diha sa kinabuhi ni David nga mibutang kaniya

sa lain nga “agianan” kay sa usa nga iyang gisugdan panahon
sa iyang mas batan-on nga mga katuigan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Samuel 11

2 Samuel 12

2 Samuel 12:1—“Ang Ginoo Mipadala Kang Nathan
ngadto kang David”
Kon ang paghinulsol tininuod ug kinasingkasing, ang makasa-
sala mokumpisal ngadto sa Ginoo, ngadto niya kinsa iyang
nasad-an, ug ngadto sa iyang lider nga priesthood kon ang
sala sama ka bug-at sa kang David (tan-awa sa D&P 58:42–43).
Ang pakighisgot ni David uban kang Nathan, bisan pa niana,
nahitabo human ang pagkatawo sa bata nga gipaanak ni David
ngadto ni Bath-sheba. Busa, ang paghisgot, tingali dili mokubos
sa siyam ka mga buwan human sa unang kalapasan ni David.
Dugang pa, ang Ginoo kinahanglan nga mopadala ni Nathan
ngadto ni David kay ni David nga moadto ni Nathan aron mo-
kumpisal. Unsa ang imong nakat-unan mahitungod sa pagma-
hay ug paghinulsol ni David, kon, human sa ingon ka dugay
nga panahon, si Nathan gikinahanglan nga moadto ni David
aron sa pagsukmat kaniya mahitungod sa iyang sala?

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kompletoha ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–E)
samtang ikaw magtuon.

Switch sa mga Padulnganan

Himoa ang mosunod nga tsart diha sa imong notebook, ug su-
lati ang mga blangko og impormasyon nga imong nakat-unan
gikan sa 2 Samuel 11 ingon man usab uban sa imong kaugali-
ngon nga mga hunahuna. Tingali adunay labaw pa kay sa usa
ka aytem diha sa taliwala nga kolum.

A

Gipauraray sa iyang sabakan
(b. 3)—Natulog diha gayud sa
kilid niya

Nagtamay (bb. 9–10)—Wala
kaayo panumbalinga

Pagpasipala (b. 14)—
Nagpahayag og dako nga
pagkawalay pagtahud sa
Ginoo ug sa iyang relihiyon

Pagkasumad (b. 1)—
Pagkatapos

Hininloan gikan sa
kahugawan (b. 4)—Sa
tulumanon nga paagi sa
paglimpyo sumala niana nga
bahin sa balaod ni Moises nga
may kalabutan sa mga liyok sa
pagdugo ug pagmabdos

Nanamkon (b. 5)—
Nagmabdos

Sumibog (b. 15)—Sibog, ayaw
suportahi

2 Samuel 11–12

Mga Makalilisang nga 
Sayop ni David 

B

A

118



Switch sa mga Padulnganan Karon

Tingali imong namatikdan nga ang matag “switch sa padulnga-
nan” midala ni David nga mas duol ug mas nagkaduol ngadto
sa pagpakasala. Pagsulat og mubo nga sulat nga nagpakaaron
ingnon nga daw ikaw nagsulat ngadto sa usa ka tawo nga
imong ka-edad ug pahimatngoni siya mahitungod sa “switch
sa mga padulnganan” nga imong gituohan nga maatubang nga
makagiya ngadto sa law-ay nga mga lihok. Ang Alang sa Kalig-
on sa mga Kabatan-onan nga gamay nga basahon (34285) makaha-
tag og mga sugyot. Gamita usab ang istorya ni David aron sa
pagtabang niini nga tawo nga masayud sa mga sangputanan sa
mao nga mga pagpili.

Hubara ang Sambingay

Ipasabut ang sambingay ni Nathan diha sa 2 Samuel 12:1–4
ingon nga kini nagamit ngadto ni David. Isulti unsa ang matag
piho nga bahin sa sambingay nagrepresentar.

Mga Pagbati sa Pagmahay

Usahay human sa iyang pakighisgot uban ni Nathan, si
David misulat sa Salmo 51. Basaha ang Salmo 51 ug isulat
unsa sa imong hunahuna ang isulti ni David ngadto sa usa
ka tawo kinsa nagtuo nga ang sala dili angay nga ikaguol tu-
ngod kay ikaw kanunay nga makahinulsol (tan-awa usab sa
D&P 132:38–39).

Usa ka Dako nga Kausaban

Itandi ang matang sa pagkatawo ni David sa diha nga siya na-
kig-away ni Goliath ngadto sa iyang matang sa pagkatawo diha
sa 2 Samuel 11–12 sa diha nga siya mihimo og bug-at nga mga
sala. Ngano sa imong hunahuna aduna may ingon niini nga ka-
lainan? Sa unsa nga paagi ang tawo dali kaayo nga mausab?

Ang sala kanunay nga nag-apekto niadto kinsa naglibut ka-
nato—ilabi na ang atong mga pamilya. Sa kasagaran ang
mga panig-ingnan sa mga ginikanan adunay dako nga epekto
sa paagi sa panglihok sa ilang mga anak. Dugang pa, kon
ang mga ginikanan naghimo og ngil-ad nga panig-ingnan,
ang pagbadlong sa sama nga ngil-ad nga panglihok sa ilang
mga anak hilabihan ka lisud. Samtang imong basahon ang
2 Samuel 13–14, hunahunaa kon sa unsa nga paagi ang mga
lihok sa mga anak ni David susama sa iyang kaugalingon.
Hunahunaa usab unsa kaha unta ang imong mabuhat kon
ikaw anaa niini nga mga sitwasyon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Samuel 13

2 Samuel 14

2 Samuel 13—Si Amnon Nasilag sa Iyang Igsoon
nga Babaye Kay sa Mahigugma Kaniya
Si Presidente Ezra Taft Benson miingon, “Walay mohangtud nga ka-
lipay sa pagka-imoral… Ang bali mao lamang ang tinuod. Tingali
adunay mga lumalabay nga kalipay… Apan sa dili madugay ang
pakigrelasyon mahimo nga ngil-ad. Ang sala ug kaulaw mosu-
god…Ang paghigugma magsugod sa pagkamatay. Kaligutgot, ka-
selos, kasuko ug gani kasilag mosugod sa pagtubo. Ang tanan niini
mao ang natural nga mga resulta sa sala ug kalapasan.

Ang kasingkasing sa hari
atua kang Absalom (b. 1)—
Gihigugma ug naghunahuna
si David mahitungod ni
Absalom.

Manununod (b. 7)—Ang usa
kinsa buhi

Mapalong ang baga (b. 7)—
Palungon ang akong kalayo
(Usa ka hugpong sa mga
pulong nga nagpasabut og

“mibiya kanako nga walay
paglaum”)

Salin (b. 7)—Mga anak

Magahikay (b. 14)—
Maghunahuna ug magplano

Nahimulag (bb. 13–14)—
Gipapahawa

Pag-ila (b. 17)—Makakita sa
kalainan tali

Nalibug (b. 2)—Napakyas,
nasamok

Malalangon (b. 3)—Libud
suroy

Naganiwang (b. 4)—Gikapoy
ug nasilo

Siya dili magahawid kanako
gikan kanimo (b. 13)—Siya
motugot nga ikaw
makigminyo kanako

Ayaw pag-ibutang kining
butanga (b. 20)—Ayaw
pagpakita niini sa publiko

Makapuol (b. 25)—Makabug-at

Mipilit (b. 27)—Miaghat,
misigi og pangutana

Gihidlaw (b. 39)—Gusto

2 Samuel 13–14

Ang mga Sala sa mga 
Anak ni David

E

D

C

B

Unsa unta ang kinahanglan 
nga buhaton ni David

Mga 
bersikulo

Unsa ang 
gibuhat ni David

Mga Paghukom nga Miusab sa Kinabuhi ni David

1

2

3

4

6–8, 14–17

26–27
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“Sa laing bahin, kon kita mosunod
sa balaod sa kaputli ug mohupot
sa atong kaugalingon sa moral nga
kalimpyo, atong masinati ang mga
panalangin sa nagkadugang nga
gugma ug kalinaw, mas dako nga
pagsalig ug pagtahud alang sa
atong kapikas sa kaminyoon, mas
lawom nga pasalig ngadto sa usag
usa, ug, sa ingon, usa ka lawom
nga makahuluganong pagbati sa
kamaya ug kalipay” (“The Law of
Chastity,” sa Brigham Young

University 1987–88 Devotional and Fireside Speeches [1988], 51).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Basaha ug Tubaga

Basaha ang 2 Samuel 14:14 ug tubaga kini nga mga pangutana:
Unsa nga “paagi” (plano) ang “gihimo” (gimugna) sa Ginoo
aron sa pagtabang niadtong kinsa “nahimulag” (napalayo sa
iyang presensya) aron sila dili sa kanunay “isalikway” (papa-
hawaon) gikan kaniya?

Ang katapusan nga mga bersikulo sa 2 Samuel 14 nagsaysay
kon sa unsa nga paagi si Absalom sa mahigugmaon nga paagi
gidawat sa iyang amahan nga si David didto sa Jerusalem. Ang
kapitulo 15 sa 2 Samuel nagsaysay kon sa unsa nga paagi gi-
himo ni Absalom ang pagkuha sa suporta sa mga katawhan
aron sa pagpukan ni David isip hari. Sa diha nga nadunggan
ni David nga si Absalom nakabaton og pag-uyon taliwala sa
mga katawhan, iyang nakita ang mga hitabo isip usa ka silot
gikan sa Dios alang sa mga butang nga iyang nabuhat. Mibiya
siya sa Jerusalem sa kinaiya nga mapainubsanon, naglaum nga
ang Ginoo magmaloloy-on nganha kaniya.

Ang istorya sa pagsulay ni Absalom paghimo sa iyang kauga-
lingon isip ang bag-o nga hari giasoy diha sa 2 Samuel 16–17.
Iyang gidawat ang pipila sa mga tigtambag ug mga sulugoon
ni David kinsa naglaum nga makabaton og politikanhon nga
kaayohan. Ang usa kanila midasig ni Absalom sa pakigdulog
sa mga asawa sa iyang amahan isip usa ka simbolo nga siya
na karon ang hari. Gituman niini ang usa sa mga panagna ni
Nathan (tan-awa sa 2 Samuel 12:11–12).

Sa katapusan, si Absalom gidasig sa pag-adto ug pagpakig-
away ni David ug sa mga tawo ni David. Ang istorya kon sa
unsa nga paagi nakit-an ug gipatay ni Joab si Absalom anaa sa
2 Samuel 18. Mihilak si David sa dihang iyang nadunggan

ang balita. Tingali usa sa mga katarungan nga si David mihi-
lak mao nga iyang nakita ang iyang kaugalingon nga mga sala
nga naaninag diha sa mga kinabuhi sa iyang mga anak.

Ang kapitulo19 sa 2 Samuel nagsugod pinaagi sa pag-asoy
sa nagpadayon nga kaguol ni David tungod sa kamatayon ni
Absalom. Miingon si Joab kang Hari David nga daghan nga
mga tawo nalibug nga siya mihilak sa kamatayon sa usa ka
tawo kinsa misulay sa pagpukan kaniya isip hari ug nakig-
gubat batok kaniya. Si Joab miingon nga si David ingon og
nahigugma sa iyang mga kaaway ug nasilag sa iyang mga
higala. Ang tanan nga nahibilin sa 2 Samuel 19 nagsaysay
kon sa unsa nga paagi gidawat ni David ang tambag ni Joab
ug misulay sa pagdala sa mabination nga paagi sa mga hi-
gala ug kanhiay mga kaaway. Sama pananglit, ang tribo ni
Juda sa kinatibuk-an misuporta ni Absalom.

Gidapit ni David ang Juda sa pagsuporta kaniya sa makausa
pa ug miingon nga iyang ibutang ang usa kanila nga mag-
mando sa iyang kasundalohan. Kini, bisan pa niana, nakapa-
suko ni Joab ug sa uban nga mga tribo sa Israel. Usa ka
rebelyon sa uban nga mga tribo sa Israel samtang sila misulay
sa pagbutang og lain nga tawo isip usa ka hari girekord diha sa
2 Samuel 20. Ang mga tawo ni David, gipangulohan ni Joab,
mihunong sa rebelyon—human gipatay ni Joab ang tawo nga
gibutang ni David nga magmando sa iyang kasundalohan.

Ang mga kapitulo 19–20 sa 2 Samuel nagbilin kanato og hu-
nahuna nga samtang ang mga tinguha ni David kasagaran
mga maayo, ang maalamon nga paghukom nga diha kaniya
isip usa ka batan-on mibiya kaniya.

Ang istorya diha sa 2 Samuel 21 mahimo nga wala gihubad og
husto o nagpakita nga si David sa tinuod nahulog ngadto sa
grabe nga apostasiya. Dili gayud motugot ang Dios sa pagpa-
patay og apo nga lalaki sa usa ka tawo alang sa usa ka butang
nga gibuhat sa ilang apohan nga lalaki. Ang ideya nga ang
Ginoo nangayo og tawo nga isakripisyo aron sa pagtapos sa
kagutom maoy klaro ka bakak nga doktrina, sama sa doktrina
sa pagsimba og dios-dios.

2 Samuel 21–23

Dugang pa mahitungod 
ni David

2 Samuel 19–20

Padayon nga mga 
Kasamok alang ni David

2 Samuel 15–18

Absalom Nagtinguha nga 
Mahimong Hari

A

120



Ang Unang Basahon sa Mga Hari

Ang mga kapitulo 22–23 sa 2 Samuel dili sa tinud-anay mga
sumpay sa kasaysayan ni David apan ingon og gibutang sa
katapusan sa 2 Samuel sa tigsulat aron sa pagtingub og pipila
ka mga butang mahitungod ni David ug sa iyang gingharian.
Ang kapitulo 22 sa 2 Samuel usa ka Salmo ni David. Ang ka-
pitulo 23 nagsaysay mahitungod sa “gamhanan nga mga
tawo” ni David, o ang mga tawo sa iyang kasundalohan.

Ang kapitulo 24 mao ang katapusan nga kapitulo sa
2 Samuel; kini nagrekord nga si David determinado sa

pagnumero o pag-ihap, sa mga katawhan sa Israel. Ang re-
kord nagpahayag nga ang Ginoo wala mahimuot kaniya
tungod sa pagbuhat niini. Sa dayag, si David miihap sa
mga katawhan aron sa pagtan-aw unsa siya ka malampu-
son isip usa ka hari. Ang Ginoo, bisan pa niana, mao ang
mihatag ni David og kalig-on sa pagbuntog sa mga kaaway
sa Israel. Ang sala ni David mao ang pag-angkon sa ka-
lampusan sa Israel.

Diha sa katapusan nga bahin sa 2 Samuel 24, si David mipalit
og halaran gikan sa usa ka tawo. Diha niana nga halaran si
David mihalad og sakripisyo ngadto sa Ginoo alang sa iyang
mga sala. Kini nga halaran mao ang karaan nga dapit diin si
Abraham mihalad ni Isaac, ug mao ang dapit diin ang anak
nga lalaki ni David si Solomon mitukod og templo. Karon usa
ka simbahan sa Muslim nagbarug dinhi niini nga dapit ug gi-
tawag og “Simboryo sa Bato.”

2 Samuel 24

Dugang pa nga mga 
Sayop ni David

Kinatibuk-ang Paghulagway sa Basahon
Ang Unang Mga Hari mao ang ikatulo nga basahon diha sa pun-
dok sa upat ka mga basahon nga nagsaysay sa kasaysayan sa Israel
sa panahon nga sila gimandoan og mga hari. Ang basahon nagsu-
god uban ni Solomon nga gipili human ni David. Kini naglukop sa
bana-bana og siyento baynte ka mga tuig sa kasaysayan, nagtapos
uban sa istorya ni Achab, usa sa mas dautan nga mga hari sa kasay-
sayan sa Israel. Ang atong Langitnong Amahan misudya ni Achab
pinaagi sa pagpadala og usa ka tawo nga mas labaw pa nga maka-
mao sa buluhaton, si Elias ang propeta. Kasagaran nga gitahud isip
ang labing halangdon nga propeta, si Elias mipakita sa gahum sa
Dios ibabaw sa mini nga dios ni Baal sa mahinuklugon nga paagi
diha sa Bukid sa Carmel. Bisan tuod og ang 1 Mga Hari nagsaysay
og pipila ka politikanhon nga kasaysayan, ang basahon mas daghan
og kasaysayan kon giunsa sa politikanhon nga mga lider paghupot
sa mga pakigsaad nga gihimo sa Dios uban sa Israel, ilabi na kala-
but sa pagsimba og dios-dios. Ang kinadak-an nga gihatagan og
pagtagad anaa niadtong mga hari kinsa labing nailhan nga naghu-
pot o wala maghupot sa pakigsaad ug sa mga propeta kinsa mi-
sangyaw ngadto kanila. Kita makakat-on og mga leksyon gikan sa
maayo ug sa ngil-ad nga mga panig-ingnan diha sa I Mga Hari.

Pagsimba kang Baal
Ang pagsimba sa dios-dios nga Baal gihisgutan sa makadaghan
diha sa 1–2 Mga Hari. Si Baal mao ang bakak nga dios sa daghan
nga mga kasilinganan sa Israel. Kadtong kinsa misimba kaniya
mituo nga siya mitabang sa pagpatubo sa ilang mga tanom ug sa
pagpadaghan sa ilang bakahan. Kini nga bakak nga relihiyon, di-
nasig ni Satanas, naglakip og malaw-ay nga mga kalihokan sa
pagsimba niini ug gipasabut sa mga propeta isip “ang kaulaw”
(tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Baal”). Sa nagkala-
inlain nga mga panahon, daghan nga mga Israelita mibiya sa
Dios ug gihugawan ang ilang mga kaugalingon pinaagi niini nga
relihiyon kay sa pagsimba sa tinuod ug buhing Dios.

Pahinumdom: Ang tanan nga mga petsa mga bana-bana.

1050

1000

950

900

850

•   1060 b.c. Saul nahimo nga hari

•  1013 b.c. David nahimo nga hari

•   990 b.c. Solomon nahimo nga hari

•   970 b.c. Gitukod ang templo didto sa Jerusalem

•   940 b.c. Gingharian sa Israel nabahin

•   920 b.c. Asa nagmando isip hari sa Juda

•   876 b.c. Achab mao ang hari sa Israel, Elias nagsangyaw

•   853 b.c. Elias nabalhin ngadto sa pagkahimaya

Talamdan sa Panghitabo alang sa I Mga Hari
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Samtang si David mas nagkatigulang, daghan ang naghuna-
huna kon kinsa ang mopuli sa iyang dapit kon siya mamatay.
Ang kapitulo 1 sa 1 Mga Hari nagsaysay mahitungod sa usa
sa mga anak nga lalaki ni David, si Adonia (manghud nga
lalaki ni Absalom), kinsa gusto kaayo nga mahimong sunod
nga hari. Siya dihay suporta ni Joab, ang lider sa militar ni
David, ug ni Abiathar, ang pari. Apan si David nakasaad ni
Solomon (anak nga lalaki ni Bath-sheba) nga siya ang mahi-
mong sunod nga hari. Ang propeta Nathan, uban ni Bath-
sheba, mipahinumdom ni David kabahin niini ug gidasig
siya sa pagpahayag sa publiko ni Solomon isip ang sunod
nga hari sa Israel. Kini talagsaong tan-awon nga si David
mipasakay ni Solomon sa iyang kabayo isip usa ka timaan
ngadto sa mga katawhan nga siya mao ang sumusunod
ni David.

Sa diha nga si Adonia nakahibalo mahitungod sa publiko
nga pagdihog ni Solomon, siya nahadlok nga tingali og
patyon siya ni Solomon. Misaad si Solomon ni Adonia, hi-
noon, nga dili siya mopasakit kaniya. Diha sa 1 Mga Hari
2 si Adonia misulay na usab nga mahimong hari pinaagi
sa pagpaninguha og minyo sa usa sa mga asawa ni David
human siya mamatay. Tungod niining lihok sa pagbudhi
siya gipatay.

Ang asoy sa kamatayon ni David anaa usab sa 1 Mga Hari 2.
Sa wala pa mamatay si David, siya mihatag ni Solomon og
mga panudlo, lakip sa mga paagi sa pagsilot ni Joab tungod
sa mga walay sala nga mga kinabuhi nga iyang gipatay ug ni
Abiathar sa pagsuporta ni Adonia isip hari.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pag-andam og usa ka Pakigpulong

Pananglit ikaw gi-tudlo nga pasultihon sa “Mga leksyon
nga atong makat-unan gikan sa kinabuhi ni Haring David.”
Paghingalan og upat ka mga hilisgutan nga imong iapil sa
imong pakigpulong. Human sa matag hilisgutan, paghingalan
og istorya diha sa kinabuhi ni David (ug asa kini makita
diha sa mga kasulatan) nga imong gamiton sa pagtudlo sa
hilisgutan.

Kon ikaw makaangkon og bisan unsay imong pangayoon
gikan sa Ginoo, unsay imong pangayoon? Ngano? Ang
kapitulo 3 sa 1 Mga Hari nagrekord nga si Solomon diha
niini nga oportunidad. Tan-awa kon sa unsa nga paagi ang
iyang mga tinguha nagtandi sa imong kaugalingon nga
tinguha.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Mga Hari 3

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kaniadto, Panahon sa, ug Human

Diha sa 1 Mga Hari 3, si Solomon may usa ka talagsaon
nga kasinatian uban sa Ginoo diha sa usa ka damgo. Tubaga
ang mosunod nga mga pangutana mahitungod niini nga ka-
sinatian:

Kaniadto. Unsa ang nahitabo na aron sa pagpakita ni Solomon
unsa kalisud ang mahimo nga hari?

Panahon sa. Ngano sa imong hunahuna si Solomon nangayo
og masinabtanong kasingkasing kay sa bisan unsa pa nga bu-
tang? Unsa nga mga butang ang ingon og gikalipay sa Ginoo
nga wala pangayoa ni Solomon?

Human. Sa unsa nga paagi si Solomon nagpakita nga siya na-
kadawat niini nga espirituhanong gasa sa sinugdanan sa iyang
pagmando?

Sa Unsa nga Paagi Ako Magpalambo
og Kaalam?

Basaha ang mosunod nga mga kasulatan ug ilista unsa ang
ilang gisulti nga imong mabuhat aron sa pagpatubo sa imong
kaalam ug pagsabut: Alma 37:35–37; Doktrina ug mga
Pakigsaad 89:18–21; 136:32–33.

B

A

Kabalauran (bb. 3, 14)—Mga
balaod

Imong ulipon (b. 7)—Ako
(nagpasabut sa kaugalingon)

Imong ulipon nga babaye (b.
20)—Ako (nagpasabut sa
kaugalingon)

Kasingkasing nasakit (b.
26)—Mga pagbati kusog

1 Mga Hari 3

Unsay Akong Ihatag Kanimo?

A

1 Mga Hari 1–2

Ang Kamatayon ni David
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Diha sa 1 Mga Hari 4 usa ka laktud nga paghulagway kon
sa unsa nga paagi si Solomon mihan-ay sa panggobyerno sa
iyang gingharian ngadto sa napulog lima ka mga distrito.
Ang kapitulo 4 naghatag usab og pipila ka paghulagway sa
katigayunan ug kauswagan ni Solomon ug sa Israel niadtong
panahona. Ang kaalam ug ang pag-uswag ni Solomon ug sa
Israel hilabihan ka nabantog nga ang mga lider sa uban nga
daghang mga nasud mianha sa pagpangayo sa kang Solomon
nga kaalam ug tambag.

Tungod kay siya tawo sa gubat, si David wala tuguti sa Ginoo
sa pagtukod og templo. Ang Ginoo misaad ni David, bisan pa
niana, nga ang iyang anak nga lalaki maghari diha sa kalinaw
ug magtukod og templo (tan-awa sa 1 Cronicas 22:8–10). Ang
mga kapitulo 5–7 sa 1 Mga Hari nagsaysay mahitungod sa
pagtukod niana nga templo, nga midangat nga mailhan isip
templo ni Solomon.

Diha sa 1 Mga Hari 5 kita gisultihan mahitungod sa usa ka
kasabutan nga gihimo tali ni Solomon ug Hiram, ang hari sa
Tiro. Si Solomon mikuha og kahoy nga cedro gikan sa Libano
(nga kabahin sa yuta nga gimandoan ni Hiram) agi og ilis
alang sa trigo ug lana gikan sa Israel. Agi og dugang, atong
mabasa nga si Solomon mipatuman og “buhis sa hinagoan”
nga nagkinahanglan sa mga tawo sa Israel sa paggahin og
igo nga gidaghanon sa panahon didto sa Libano sa pag-
andam sa kahoy nga cedro nga dad-on ngadto sa Jerusalem
alang sa templo.

Ang 1 Mga Hari 6 maoy usa ka paghulagway sa pipila ka mga
kasangkapan sa templo ug sa mga materyales nga gigamit sa
paghimo niini. Ang kapitulo nagrekord usab sa saad sa Ginoo
ngadto ni Solomon nga kon ang mga tawo mosunod sa mga
balaod kalabut sa templo, ang Ginoo mopuyo taliwala kanila sa
iyang balay.

Ang kapitulo 7 sa 1 Mga Hari naghisgot nga si Solomon mitu-
kod usab og balay alang sa iyang kaugalingon nga miabut og

trese ka tuig sa paghuman, samtang ang templo miabut la-
mang og pito. Ang kapitulo 7 usab mipasabut og dugang sa
ideya nga ang labing nindot nga pagkatrabaho gihimo diha sa
templo. Mao usab kana karon. Ang paagi sa atong pagtukod og
balay sa Dios maoy usa ka pagpakita kon sa unsa nga paagi
kita nagsimba sa Ginoo.

Si Presidente Joseph Fielding Smith miingon, “Kon kita nag-
pahinungod og templo ngadto sa Ginoo, unsa ang atong ti-
nuod nga buhaton mao ang pagpahinungod sa atong mga
kaugalingon ngadto sa pagserbisyo sa Ginoo, uban sa pakig-
saad nga kita mogamit sa balay sa paagi nga Siya nagtinguha
nga kini pagagamiton” (“Hyrum Smith Honored By Pres.
Smith,” Church News, 12 Peb. 1972, 4).

Sa atong panahon, ang matag templo nga gitukod sa
Simbahan gipahinungod pinaagi sa pag-ampo nga gihatag
sa usa ka sakop sa Unang Kapangulohan. Si Propeta Joseph
Smith miandam pinaagi sa inspirasyon sa unang paghalad
nga pag-ampo sa atong dispensasyon ug gibasa ang pag-
ampo diha sa pagpahinungod sa Kirtland Temple. Ang pag-
ampo girekord diha sa seksyon 109 sa Doktrina ug mga
Pakigsaad. Sukad niana nga panahon, ang mga Presidente
sa Simbahan misunod sa sumbanan nga gihimo pinaagi ni
Propeta Joseph Smith.

Ang paghalad sa templo nga gitukod ubos sa direksyon ni
Solomon makita diha sa 1 Mga Hari 8. Samtang imong basa-
hon, pangitaa ang mga pahayag nga nagtudlo kanato mahitu-
ngod sa importansya sa mga templo.

1 Mga Hari 8

Ang Templo Gipahinungod

1 Mga Hari 5–7

Solomon Nagtukod og Templo

1 Mga Hari 4

Solomon Naghan-ay 
sa Gingharian
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Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Mga Hari 8

1 Mga Hari 8:12—“Ang Ginoo Miingon nga Siya
Mopuyo sa Mabaga nga Kangitngit”
Ang Hebreohanon nga mga pulong nga gihubad isip “mabaga
nga kangitngit” mga pulong nga nagrepresentar sa gitabilan
nga himaya sa Dios (tan-awa sa R. Laird Harris, ed. Theological
Wordbook of the Old Testament, 2 ka bol. [1980], 2:698 [1701b]).
Sa lain nga pagkasulti, ang Dios misaad nga siya mopuyo
ingon ka duol ngadto sa iyang mga katawhan, apan matago
nga dili makita.

1 Mga Hari 8:22–54—Ang mga Panalangin sa Templo
Ang pag-ampo nga gihalad ni Solomon sa pagpahinungod sa
templo makita diha sa 1 Mga Hari 8:22–54. Giampo ni Solomon
nga ang templo mahimo nga panalangin ngadto sa mga kataw-
han sa pipila ka piho nga mga paagi. Daghan niini nga mga paagi
magamit gihapon sa atong mga templo karon. Si Presidente Ezra
Taft Benson miingon, “Ako nagsaad kaninyo nga, uban sa nagka-
daghan nga nanambong diha sa mga templo sa atong Dios, kamo
makadawat og dugang nga personal nga pagpadayag sa pagpa-
nalangin sa inyong kinabuhi samtang kamo mipanalangin niad-
tong kinsa nangamatay” (sa Conference Report, Abr. 1987, 108;
o Ensign, Mayo 1987, 85).

Si Presidente Howard W. Hunter miingon, “Ako nagdapit sa
Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagtan-aw ngadto sa
templo sa Ginoo isip ang talagsaong simbolo sa inyong pagka-
miyembro…

“Ang atong tanan nga mga paningkamot sa pagsangyaw sa
ebanghelyo, paghingpit sa mga Santos, ug pagluwas sa patay
naggiya ngadto sa balaan nga templo. Kini tungod kay ang mga

ordinansa sa templo sa hingpit labing gikinahanglan; dili kita
makabalik ngadto sa presensya sa Dios nga wala kini” (sa
Conference Report, Okt. 1994, 8, 118; o Ensign, Nob. 1994, 8, 88).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagsulat og Asoy sa usa ka Saksi

Pananglit ikaw napili sa pagsulat og asoy sa usa ka saksi sa
pagpahinungod sa templo alang sa imong lokal nga mantalaan.
Tungod sa limitado nga luna, ang imong artikulo kinahanglan
gayud nga singkwenta ra ka mga pulong o minus pa. Isulat
ang artikulo diha sa imong notebook.

Mga Panalangin sa Templo

Paglista og dili mokubos sa upat ka mga panalangin nga gi-
ampo ni Solomon nga moabut sa iyang mga katawhan tungod
sa templo (tan-awa sa 1 Mga Hari 8:22–54).

Opsyonal nga Kalihokan—
Impluwensya sa Templo

Pagsulat mahitungod sa imong labing nindot nga kasinatian
nga may kalabutan sa templo. Hunahunaa ang pagkuha og li-
trato sa usa ka templo nga labing duol kanimo ug sa pagbitay
niini diin imong makit-an ang templo kanunay.

Si Presidente Heber J. Grant miingon, “Adunay usa la-
mang ka agianan nga walay kuyaw sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, ug kana mao ang agianan sa katung-
danan. Kini dili ang pagpamatuod, kini dili ang kahibulo-
ngan nga mga pagpakita, kini dili ang pagkahibalo nga ang
Ebanghelyo ni Jesukristo tinuod,… nga moluwas kanimo ug
kanako, apan kini mao ang pagsunod sa mga sugo sa Dios,
ang pagpuyo sa kinabuhi sa usa ka Santos sa Ulahing mga
Adlaw” (“The President Speaks: Mga kinutlo gikan sa
Utterances of Heber J. Grant,” Improvement Era, Nob.
1936, 659).

Si Solomon ug ang mga Israelita dihay mahinungdanon ka-
ayo nga espirituhanon nga mga kasinatian sa pagpahinungod
sa templo, apan ang espirituhanon nga mga kasinatian dili
mogarantiya og kaluwasan (tan-awa sa D&P 3:4). Ang kapi-
tulo 9 sa 1 mga Hari nagrekord unsa ang gisulti sa Ginoo ni
Solomon kalabut sa unsay gikinahanglan sa Ginoo aron mau-
ban sa iyang mga katawhan. Pangitaa kini nga mga kina-
hanglanon samtang ikaw nagbasa.

1 Mga Hari 9

Ang Ginoo Nagpakita 
ngadto ni Solomon

C

B

A

Pagpakilooy (bb. 28, 30, 33, 45,
47, 49, 52, 59)—Mapainubsanon
nga pag-ampo

Magasakit (b. 35)—
Magpaubos

Maglaban (bb. 45, 49, 59)—
Tabang

Masinupakon (b. 47)—
Masalaypon

Ipakiling (b. 58)—Ipabalhin,
bitad, dani
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Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Mga Hari 9:1–9

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ilha ang mga Sugo ug ang mga
Sangputanan

Paghimo og tsart sama sa
gipakita dinhi ug butangi
kini sa unsay gisulti sa
Ginoo ni Solomon diha sa
1 Mga Hari 9:1–9.

Kon usa ka tawo gikan sa lain nga nasud mianha sa pagbisita
kanimo ug mibantay kanimo sa imong inadlaw-adlaw nga
mga kalihokan, sila ba makaangkon o mawad-an og interes
diha sa imong Dios ug relihiyon? Diha sa 1 Mga Hari 10
atong nakat-unan ang mahitungod sa usa ka talagsaon nga
bisita (ang reina sa Seba) kinsa mianha aron sa pagbisita ni
Solomon tungod kay siya wala motuo sa tanan nga dagkong
mga butang nga iyang nadunggan mahitungod kaniya.
Human sa pagbisita kang Solomon, si Seba nadani pag-ayo,
ilabi na sa iyang kaalam ug katigayunan. Ang nahibilin sa
kapitulo 10 naghulagway sa mga butang nga tingali nakita
ug namatikdan ni Seba nga nakapahimo ni Solomon nga usa
ka madanihon nga hari.

Kon kita makakat-on og bisan unsa gikan sa mga istorya ka-
bahin sa nag-unang duha ka mga hari sa Israel, mahimong

ingon unta niini: dili igsapayan unsa ikaw ka maayo o 
gikahimut-an sa sinugdanan, ikaw kinahanglan molahutay
hangtud sa katapusan. Kini nga kamatuoran naghimo sa is-
torya ni Solomon nga labaw pa ka makalibug. Ngano nga
wala siya molahutay sa pagkamaunungon hangtud sa kata-
pusan? Samtang imong basahon ang 1 Mga Hari 11, tan-
awa unsa ang nahitabo tungod sa dili pagkamaunungon ni
Solomon ngadto sa Ginoo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Mga Hari 11

1 Mga Hari 11:4—Ang Kasingkasing ba ni David
tinuod nga “Hingpit” diha sa Ginoo?

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kaminyoon Gawas sa Pakigsaad

1. Diha sa 1 Mga Hari 3:1 atong mabasa nga si Solomon na-
kigminyo og dili Israelita. Siya ang anak nga babaye sa
Faraon sa Ehipto. Ang pagminyo sa anak nga babaye sa
Faraon ingon og usa ka maalamon nga butang nga buha-
ton tungod kay ang hari sa kasagaran dili moatake og
lain nga hari kinsa naminyo ngadto sa iyang anak nga ba-
baye. Ang kaminyoon usa ka sagad kaayo nga paagi sa
paghimo og mga kasabutan niadtong mga panahona. Diha
sa Deuteronomio 7:1–4 ang Ginoo mihatag og tambag ma-
hitungod sa pagminyo gawas sa pakigsaad. Sa unsa nga
paagi kini nga tambag nagamit ngadto ni Solomon diha
sa 1 Mga Hari 11:1–8?

2. Paghatag og ehemplo kon sa unsa nga paagi kini nga baru-
ganan gigamit karon sa imong ka-edad.

Unsa ang mga Sangputanan?

Paghingalan og dili mokubos sa duha ka mga butang nga nahi-
tabo tungod kay ang kasingkasing ni Solomon mipalayo gikan
sa Ginoo (tan-awa sa 1 Mga Hari 11:11–40).

B

A

Lumalangyaw (bb. 1, 8)—Lalin

Mga puyo-puyo(b. 3)—Mga
babaye nga minyo ngadto sa
piho nga lalaki apan mas
ubos ang kahimtang kay sa
“asawa,” Kasagaran naghimo
sa sama og sulugoon nga
matang sa mga buluhaton
diha sa panimalay

Gingil-aran (b. 25)—
Gikasilagan

Manggibuhaton (b. 28)—
Kugihan nga magtutukod

Nagsaput (b. 29)—Nagsul-ob

1 Mga Hari 11

Solomon Nagpalayo 
gikan sa Ginoo

1 Mga Hari 10

Ang Reina sa Seba Mibisita

Kon Unya Dayon

A

Gibalaan (bb. 3, 7)—Gihimo
nga sagrado

Usa ka sanglitanan ug usa ka
pagya (b. 7)—Usa ka butang
nga panagsultihan ug

himoong kataw-anan sa mga
katawhan

Nagsitsit nga mayubiton (b.
8)—Nagsulti nga walay
pagtahud o insulto
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Diha sa 1 Mga Hari 11 atong
mabasa nga si propeta Ahias
misulti ngadto sa usa ka tawo
nga ginganlan og Jeroboam,
sa tribo ni Ephraim kinsa
suod nga nakigtrabaho uban
ni Solomon, nga si Jeroboam
mahimo nga hari ibabaw sa
napulo ka mga tribo sa Israel.
Si Solomon nasayud sa rebel-

yon ni Jeroboam ug naninguha sa paghunos sa iyang kinabuhi,
apan si Jeroboam milayas.

Sa diha nga si Solomon namatay, ang iyang anak nga lalaki
nga si Roboam gihimo nga hari. Sa panahon nga si Solomon
namatay, daghan nga mga katawhan sa Israel ang wala mali-
pay mahitungod sa mga buhis nga gipahamtang ni Solomon
kanila. Sila nagpaabut sa suporta ni Roboam hangtud siya
misulti kanila unsa ang iyang buhaton mahitungod sa mga
buhis. Kini mao ang mga hitabo sa 1 Mga Hari.

Diha sa 1 Mga Hari 12 si Roboam nangayo og tambag gikan
sa nagkalain-lain nga mga grupo sa mga katawhan kabahin sa
unsay iyang buhaton. Kinsa ang nagkalain-lain nga mga tawo
sa imong kinabuhi kinsa naghatag kanimo og paggiya? Kang
kinsa nga tambag ang imong paminawon, ug ngano? Samtang
imong basahon, sulayi sa paghunahuna nga ikaw anaa sa lu-
gar ni Roboam. Kang kinsa nga tambag imo unta nga pilion,
ug ngano? Kang kinsa kita makapangayo alang sa paggiya ug
inspirasyon sa atong inadlaw-adlaw nga mga kinabuhi?

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Mga Hari 12

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Kinahanglan Niya nga
Buhaton?

1. Paghimo og tsart sama sa usa nga gipakita dinhi ug sulati
kini aron kini maghisgot sa istorya nga makita diha sa
1 Mga Hari 12: 1–20.

2. Ngano sa imong huna-
huna si Roboam midesis-
yon sa pagsunod sa
tambag sa mga batan-on
nga tawo?

3. Unsa nga mga pundok
sa mga tawo ang misulay
sa pag-impluwensya sa
imong mga desisyon?
Unsaon nimo pagpili hain
nga tambag ang sundon?
Ngano nga ang pag-ampo
mahinungdanon sa pro-
seso sa paghimo og desis-
yon (tan-awa sa D&P
30:1–2).

Unsa ang Imong Pagabuhaton?

1. Sa istorya diha sa 1 Mga Hari 12:25–33, unsa ang gikabalak-
an ni Jeroboam?

2. Kon ikaw nagpuyo sa Israel niana nga panahon, unsa ang
matarung nga butang nga buhaton, ug ngano?

Diha sa 1 Mga Hari 13–14 kita giistoryahan kon sa unsa
nga paagi si Jeroboam ug si Roboam migiya sa ilang mga ka-
tawhan ngadto sa sala. Sa makapahinam nga paagi, ang mga
kapitulo 13–14 naglangkob og mga asoy sa mga kasinatian
nga naangkon ni Jeroboam nga makatabang unta kaniya sa
pag-ila sa gahum sa Dios. Bisan pa niana, atong mabasa nga
si Jeroboam “wala mobiya gikan sa iyang dautan nga dalan”
(1 Mga Hari 13:33).

Ang kapitulo 13 sa 1 Mga Hari naglangkob usab og usa ka is-
torya kabahin sa usa ka propeta nga makatabang kanato sa
pagsabut sa importansya sa pagkamasulundon.

Diha sa 1 Mga Hari 14 atong nahibaloan nga, sama ni
Jeroboam, si Roboam usab mitugot sa pagsimba og dios-dios
diha sa dapit. Nawad-an sa mapanalipdanong kamot sa
Ginoo tungod sa iyang pagkadili masulundon, si Roboam
wala makahimo sa pagpugong sa hari sa Ehipto gikan sa
pagbuntog ug pagkuha sa mga bahandi gikan sa templo
sa Jerusalem.

1 Mga Hari 13–14

Gidoble ang Kasamok

B

Ang problema 
(tan-awa sa bb. 1–5)

Tambag gikan sa 
“mga tigulang nga 
tawo” (tan-awa sa
bb. 6–7)

Tambag gikan sa 
“mga batan-on nga 
mga tawo” (tan-awa 
sa bb. 9–11)

Unsa ang gibuhat ni 
Roboam (tan-awa 
sa 1 Mga Hari bb. 8, 
12–15)

A

Yugo (bb. 4, 9–11, 14)—
Sagubangon

Mapintas (b. 4)—Malisud

Nakigsabut (bb. 6, 9)—
Nangayo og tambag

Naghampak (bb. 11, 14)—
Nagdisiplina

1 Mga Hari 12

Usa ka Nabahin 
nga Gingharian
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Ang mga kapitulo 15–16 sa 1 Mga Hari nagsaysay mahitu-
ngod sa mga hari sa Israel ug Juda human ni Jeroboam og
Roboam. Usa lamang ang gihinganlan isip dili dautan—si
Asa, ang hari sa Juda. Sulod sa iyang panahon, iyang gilum-
pag ang mga dios-dios diha sa dapit, lakip ang dios-dios sa
iyang kaugalingon nga inahan. Gani si Asa, bisan pa niana,
dili makapakuha sa “hatag-as nga dapit”.

Diha sa 1 Mga Hari 15 ato usab nga mabasa ang mahitungod
sa katumanan sa usa ka panagna kabahin ni Jeroboam: ang ta-
nan niya nga mga kaliwatan gilaglag ug ang iyang kaliwatan
sa pamilya natapos.

Diha sa katapusan sa 1 Mga Hari 16 kita giila-ila ngadto sa
usa ka hari sa Israel nga ginganlan og Achab. Si Achab wala
lamang mitugot sa pagsimba og dios-dios, apan siya nakig-
minyo og dili Israelita nga babaye nga ginganlan og Jezabel
kinsa usa ka tigsimba og dios-dios. Ang hari sa Israel misugod
sa pagsimba ni Baal, usa sa labing salawayon sa tanang bakak
nga mga dios-dios diha sa panan-aw sa Dios.

Kon ang mga katawhan dili
maminaw ngadto sa mensahe
sa mga sulugoon sa Ginoo,
ang Ginoo usahay mogamit
og usa ka butang nga mas
makahuluganon aron sa pag-
dala kanila ngadto sa paghi-
nulsol. Diha sa katapusan sa
1 Mga Hari 16, atong nahiba-
loan nga ang Israel nag-anam

og kadautan, gipangulohan sa usa ka dautan nga hari, ug wala
maminaw ngadto sa mga sulugoon sa Dios nga nagdapit ka-
nila sa paghinulsol. Diha sa 1 Mga Hari 17 atong nahibaloan
ang mahitungod sa usa ka propeta nga ginganlan og Elias
kinsa gipadala sa Dios uban ang gahum sa pagtak-op sa mga
langit ug naghimo og huwaw sa Israel (aron makakat-on pa
mahitungod sa propeta nga Elias, tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Elias”).

Si Presidente Spencer W. Kimball misulat og usa ka libro nga
giulohan og Faith Precedes the Miracle (1972). Ang 1 Mga

Hari 17 naghatag og pipila ka dagko nga mga panig-ingnan
niana nga baruganan. Si Elias ug ang biyuda migamit og hu-
got nga pagtuo sa pipila ka paagi sa wala pa sila sa kadugayan
makasinati og usa ka milagro. Pangitaa ang mga milagro sam-
tang ikaw nagbasa.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Mga Hari 17

Pagtuon sa mga Kasulatan

Mga Pagpakita sa Hugot nga Pagtuo

Ang milagro sa pagbanhaw og usa ka batan-ong lalaki gikan
sa patay diha sa 1 Mga Hari 17:17–23 maoy usa sa labing talag-
saon ug makadani nga mga milagro diha sa mga kasulatan.
Kadto nga mga matang sa mga hitabo mahitabo lamang kon
ang hugot nga pagtuo sa tanan nga naapil dako kaayo ug kon
ang hitabo mag-agad sa kabubut-on sa Ginoo. Kita nagpakita
sa atong hugot nga pagtuo kon kita nagsunod unsay gisulti sa
Ginoo ug sa iyang mga sulugoon kanato tungod kay kita mituo
unsa ang ilang gisulti kanato—bisan tuod kita dili sa hingpit
makakita o makasabut kon ngano nga kita kinahanglan o sa
unsa nga paagi ang pipila ka mga lihok mohatag og kaayohan
kanato. Kini nga baruganan labing nindot nga gipahayag ni
Nephi diha sa 1 Nephi 3:7.

1. Pagsulat mahitungod sa mga paagi nga si Elias mipakita og
hugot nga pagtuo sa Ginoo.

2. Pagsulat mahitungod sa mga paagi nga ang biyuda mipakita
og hugot nga pagtuo sa Ginoo.

3. Paglista og mga paagi diin ang Ginoo miamuma o mipanala-
ngin ni Elias ug ang mga paagi siya miamuma o mipanala-
ngin sa biyuda.

Gamita ang mga Baruganan

Hunahunaa ang mosunod nga modernong sitwasyon: Ang pa-
milyang Jones dili mga miyembro sa Simbahan. Sila mga pobre
kaayo ug sa kanunay maglisud sa pagsangkap sa ilang nag-
unang mga panginahanglan. Sa diha nga sila gitudloan sa
ebanghelyo, ilang gibati ang Espiritu ug buot nga makakat-on
pa ug magpamiyembro sa Simbahan. Dayon ang mga misyo-
naryo mitudlo kanila mahitungod sa ikapulo, ug sila nahi-
mong nawad-an og kadasig tungod kay sila mibati nga sila
dili makahimo sa pagbayad niini.

1. Unsa nga mga baruganan sa ebanghelyo ang imong itudlo
niini nga pamilya?

2. Paghunahuna og panahon nga ikaw o uban nga imong na-
ilhan gikinahanglan nga mosalig sa hugot nga pagtuo sa
pagsunod sa usa ka sugo, ug paghimo og sulat mahitu-
ngod niini.

B

A

Kon dili sumala sa akong
pulong (b. 1)—Gawas kon ako
mamulong

Pag-alima (b. 9)—Pakan-on ug
papuy-on

Tibud-tibud (bb. 12, 14)—
Sudlanan sama sa pitsel

1 Mga Hari 17

Elias ang Propeta

1 Mga Hari 15–16

Bag-ong mga Hari, 
Daang mga Problema
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Ang tulo ka tuig sa huwaw ingon og wala makapahumok sa
mga kasingkasing ni Achab o sa mga Israelita. Diha sa 1 Mga
Hari 18 atong mabasa ang mahitungod sa usa ka makahuluga-
non nga hitabo diin ang Ginoo, pinaagi ni Elias, gamhanang
mipakita nga siya mao ang buhi nga Dios, batok sa walay ga-
hum nga dios-dios nga si Baal nga gisimba sa kadaghanan.

Ang talagsaon nga importansya niini nga istorya mao ang
ideya nga si Baal maoy gihunahuna nga dios sa pagkamabu-
ngahon, nagpasabut nga siya mao ang dios nga mihimo sa
mga tanom mga nga motubo pinaagi sa paghatag og ulan,
adlaw, maayo nga yuta, ug uban pa. Si Baal kinahanglan nga
makahimo unta sa pagpadala sa mga katawhan og ulan, apan
siya dili makahimo tungod kay siya usa ka bakak nga dios ug
walay gahum (tan-awa sa D&P 29:28–29). Busa walay ulan
sulod sa tulo ka tuig—sama lamang sa gisulti ni Elias. Ang
hitabo dinhi niini nga kapitulo sa diha nga si Elias ug ang
mga pari ni Baal nagkita sa Bukid sa Carmel maoy usa ka ti-
nuod nga paagi sa pagpakita nga ang Ginoo—dili si Baal—
ang adunay gahum ibabaw sa mga elemento.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Mga Hari 18

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Sayop Niini nga
Pangutana?

1. Unsa ang atong nakat-unan mahitungod ni Achab gikan sa
pangutana nga iyang gipangutana ni Elias diha sa 1 Mga
Hari 18:17?

2. Paghatag og ehemplo kon sa unsa nga paagi sa imong huna-
huna ang pipila sa mga katawhan karon nagbaton og kina-
iya nga gipakita ni Achab.

“Hangtud Kanus-a ba Kamo
Magakiangkiang sa taliwala sa
Duha ka Daplin”

1. Unsa ang labing nagdani kanimo dinhi niini nga istorya nga
makaplagan diha sa 1 Mga Hari 18: 19–46?

2. Sama sa gibuhat ni Elias, ang mga propeta karon nagsugo ka-
nato sa pagpili tali sa mga pamaagi sa Ginoo ug sa mga pa-
maagi sa kalibutan nga walay gahum sa pagluwas. Paghatag
og tulo ka mga ehemplo sa mga isyu diin ang mga propeta
karon nagsugo kanato sa pagpili tali sa mga pamaagi sa kali-
butan ug sa mga pamaagi sa Ginoo.

Mituo?

Tan-awa ang reaksyon sa mga katawhan diha sa 1 Mga Hari
18:39. Pagsulat mahitungod sa unsa ang labing nagpatuo ka-
nimo nga “Ang Ginoo, siya mao ang Dios.”

Kini ingon og ang mga hitabo nga girekord diha sa 1 Mga
Hari 18 mopatuo ni bisan kinsa nga nakasaksi o nakadungog
niini nga ang Dios ni Elias mao ang tinuod nga Dios. Dili
tanan mituo, bisan pa niana, tungod kay ang tinuod nga pag-
kakabig mahitabo lamang pinaagi sa Espiritu Santo—dili pi-
naagi sa gamhanan nga mga milagro. Ang Espiritu malagmit
diha sa mga hitabo sa 1 Mga Hari 18, apan kadto lamang

1 Mga Hari 19

Elias Nagkat-on pa og Daghan
mahitungod sa Espiritu Santo 

C

Ang Pamaagi 
sa Ginoo

Ang Pamaagi 
sa Kalibutan

“Hangtud kanus-a ba 
kamo magakiangkiang sa 
taliwala sa duha ka daplin” 

(1 Mga Hari 18:21).

B

A

Atabay (b. 5)—Mga tubod sa
tubig nga mogula gikan
sa yuta

Magakiangkiang (b. 21)—
Molabay

Gibaksan ang iyang hawak
(b. 46)—Giluklok ang iyang
kupo sa iyang bakos aron siya
makadagan og mas kusog

1 Mga Hari 18

Elias batok sa 450 
ka mga Pari ni Baal
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kinsa makahimo sa pagdawat niini ang nakaangkon og kausa-
ban sa kasingkasing. Ang kausaban sa kasingkasing dili mahi-
tabo tungod sa kalayo gikan sa langit apan hinonoa tungod sa
hilom nga pagdilaab diha sa kasingkasing. Pangitaa kon sa
unsa nga paagi ang Ginoo mipahinumdom ni Elias niini nga
baruganan diha 1 Mga Hari 19.

Samtang ikaw magbasa mahimo nga imong hunahunaon unsa
ang imong gibati sa diha nga ikaw naghimo og matarung nga
butang apan human niana nag-antus sa pipila ka paagi tu-
ngod sa imong desisyon. Kon ikaw mibati na sukad nga ingon
og ikaw nag-antus sa dili angay nga paagi, ikaw makahinum-
dom ilabi na ngadto ni Elias diha sa 1 Mga Hari 19. Tan-awa
ang 1 Mga Hari 19 unsa ug sa unsa nga paagi ang Ginoo mi-
tudlo ni Elias sa diha nga siya nawad-an og kadasig. Tingali
ang pagkasayud sa istorya ni Elias makatabang kanimo sa pa-
nahon nga ikaw mobarug alang sa matarung apan mobati nga
ikaw nagbarug nga nag-inusara.

Pagsabut sa mga Kasulatan

1 Mga Hari 19

1 Mga Hari 19:11–12—Unsa ang Labing Gamhanan
nga Pagpakita sa Ginoo?
Si Elias nawad-an og kadasig nga ang mga milagro didto sa
Bukid sa Carmel wala makausab sa mga kasingkasing ni Jezabel
ug sa daghan pa. Ang Ginoo dayon mitudlo ni Elias nga ang espi-
rituhanon nga makapausab sa kasingkasing nga mga kasinatian
wala diha sa “kusog nga hangin,” o “mga linog,” o “mga kalayo,”
o sa uban nga kusog ug pisikal nga mga butang apan diha sa
“malinawon nga diyutayng tingog” (1 Mga Hari 19:11–12).

Si Elder Boyd K. Packer mitudlo, “Ang Espiritu dili mokuha sa
atong pagtagad pinaagi sa pagsinggit o pagpakurog kanato uban
sa bug-at nga kamot. Hinonoa kini naghagawhaw. Kini nag-
hapyud sa dakong kaaghop nga kon kita daghan og kabilinggan
mahimo nga kita dili gayud mobati niini.” (“The Candle of the
Lord,” Ensign, Ene. 1983, 53).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang 1 Mga Hari 19.

Pagkawalay Kadasig

Tan-awa sa 1 Mga Hari 19:1–4, 9–10 ug ipasabut og ngano nga
si Elias nawad-an og kadasig.

Pagbuntog sa Pagkawala sa Kadasig

1. Pagsulat og dili mokubos sa tulo ka butang nga gibuhat sa
Ginoo diha sa 1 Mga Hari 19 sa pagtabang ni Elias nga ma-
bayaw gikan sa pagkawala sa iyang kadasig.

2. Alang sa matag aytem nga imong gilista, ipasabut sa unsa
nga paagi kini sa imong hunahuna mibayaw ni Elias sa pi-
pila ka paagi. Sa unsa nga mga paagi ang Ginoo nagtabang
kanato pinaagi sa atong kaugalingon nga mga pagkanawad-
an og kadasig ug mga kapakyasan karon?

Unsa ang Iyang Nakat-unan?

Sa unsa nga paagi ang kasinatian ni Elias diha sa 1 Mga Hari
19 nagtabang kaniya sa pagsabut ngano ang mga butang wala
mosangput sama sa iyang gilauman human sa mga hitabo sa
kapitulo 18?

Diha sa 1 Mga Hari 20 atong mabasa ang mahitungod sa mga
gubat ni Achab ug sa Israel ngadto sa Siria ug sa ilang lider
nga si Ben-adad. Ang Ginoo mitabang ni Achab sa pagdaug sa
gubat. Human sa pagdakop ni Ben-adad, bisan pa niana, si
Achab mihimo og pakigsabut uban ni Ben-adad kay sa patyon
siya, ingon nga siya gimandoan sa propeta nga buhaton. Agi
og resulta, si Achab gisultihan nga siya pagasilutan tungod sa
iyang pagkadili masulundon.

Ang lain nga istorya kon unsa kadautan si Achab ug si Jezabel
makita diha sa 1 Mga Hari 21. Si Achab gusto og usa ka pi-
raso sa kabtangan nga gipanag-iya sa usa ka Israelita kinsa dili
mobaligya niini ngadto kaniya. Si Jezabel mihukom sa pag-
kuha sa kabtangan alang ni Achab pinaagi sa pagsuhol og dili
tinuod nga mga saksi aron sa pagsaksi batok sa tag-iya sa kab-
tangan diha sa korte ug sa pagpahamtang kaniya og silot sa
kamatayon. Ang tanan niini nahitabo, ug si Achab nanag-iya
sa kabtangan. Human niana siya gisugat ni Elias kinsa mi-
sulti kaniya nga siya makasugat og sama nga kamatayon sama
sa tawo nga iyang gipapatay.

Ang istorya sa kamatayon ni Achab makita diha sa 1 Mga
Hari 22. Dili ikatingala, ang kamatayon ni Achab nahitabo tu-
ngod kay siya midumili sa pagsunod sa tambag sa usa ka ti-
nuod nga propeta, kinsa misulti kaniya sa dili pag-adto sa
gubat. Hinoon, si Achab naminaw sa upat ka gatus ka mini
nga mga propeta kinsa misulti ni Achab og bisan unsa nga
ilang gihunahuna nga iyang gustong paminawon.

1 Mga Hari 22

Si Propeta Micheas

1 Mga Hari 20–21

Nagpadayon nga Pagkadili
Masulundon ni Achab

C

B

A

Nangabugho (bb. 10, 14)—
Nahagit sa kasuko

Mga galamiton (b. 21)—
Galamiton sa pagdaro
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Kabahin niini nga hilisgutan sa pagsunod sa mga propeta si
Elder Harold B. Lee miingon: “Kamo mahimong dili gusto sa
unsay naggikan sa awtoridad sa Simbahan. Kini mahimo nga
nagsupak sa inyong politikanhong mga opinyon. Kini mahimo
nga nagsupak sa inyong sosyal nga mga opinyon. Kini ma-
himo nga nagbalda sa pipila sa inyong sosyal nga kinabuhi.
Apan kon kamo maminaw ngadto niining mga butanga, sama

og naggikan sa ba-ba mismo sa Ginoo, uban ang pagkamapai-
lubon ug hugot nga pagtuo, ang saad mao nga ‘ang mga gang-
haan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo; oo, ug ang
Ginoong Dios mopatibulaag sa gahum sa kangitngit gikan sa
imong atubangan, ug mohimo sa mga langit sa pagkurog
alang sa imong kaayohan, ug himaya sa iyang ngalan.’ (D&P
21:6)” (sa Conference Report, Okt. 1970, 152–53).
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Ang Ikaduhang Basahon sa Mga Hari
Ang basahon sa 2 Mga Hari mao ang ikaupat ug katapusan nga
basahon sa mga serye sa mga basahon nga nagsaysay sa kasay-
sayan sa mga Israelita sulod sa panahon nga sila adunay mga
hari. Diha sa 2 Mga Hari atong mabasa ang kabahin sa kapildi-
han ug kadaugan sa Israel (Amihanan nga Gingharian) ug sa
Juda (Habagatan nga Gingharian).

Masulub-on nga mga Katapusan
Ang mga Asirianhon mibuntog sa gingharian sa Israel sa mga
725–20 B.C. ug midala sa kadaghanan sa mga katawhan sa ami-
hanan ngadto sa Asiria. Human niining “pagkatibulaag” sa na-
pulo ka tribo sa Israel, kita walay rekord og unsa ang nahitabo
ngadto kanila gawas sa usa ka pakisayran diha sa Basahon ni
Mormon nga nag-ingon nga ang Manluluwas mibisita sa pipila
kanila (tan-awa sa 3 Nephi 17:4). Sila nailhan isip ang nawala
nga napulo ka tribo sa Israel. Niana ang 2 Mga Hari nagtapos
uban sa asoy sa mga taga-Babelonia nga nagbuntog sa gingha-
rian sa Juda ug nagdala sa mga katawhan sa layo nga binihag
ngadto sa Babelonia. Ang pagbihag sa taga-Babelonia nahitabo
sa mga 605–587 B.C.

Pagpangandam sa Pagtuon sa 2 Mga Hari
Tungod kay ang basahon sa 2 Mga Hari nagsaysay mahitungod
sa kapildihan, kadaugan, ug pagkabihag sa mga katawhan sa
pakigsaad sa Ginoo, kinahanglan atong hatagan og espesyal
nga pagtagad samtang atong basahon ang unsay naggiya sa
mga Israelita ngadto niini nga mga kasamok aron kita makali-
kay niadtong sama nga mga kasaypanan. Sama pananglit, unsa
ang gitudlo sa ilang propeta kanila? Naminaw ug misunod ba
sila? Unsa ang gitudlo sa atong propeta kanato karon? Kon kita
dili maminaw ug mosunod, ang sama ba nga mga butang mahi-
tabo kanato ingon nga nahitabo ngadto sa mga Israelita? Kini
nga mga importante nga mga pangutana nga hunahunaon sam-
tang ikaw nagbasa ug nagtuon.

Ang istorya kon giunsa ni Ochozias, ang anak nga lalaki ni
Achab, sa pagkasakit ug sa pagpangayo og tambag gikan sa
mga dios-dios makita diha sa 2 Mga Hari 1. Ang Ginoo mi-
sulti ni Elias unsa ang nangahitabo. Si Elias dayon nakig-
kita sa mga sulugoon sa hari, mibadlong kanila ug ni Hari
Ochozias sa wala pagpangayo og tambag gikan sa buhing
Dios pinaagi sa mga propeta, ug nanagna nga si Ochozias

2 Mga Hari 1

Ang Hari Nangayo og Tabang 
gikan sa mga Dios-dios

Kapitulo 6–9—Gubat batok sa 
 Siria; ang Ginoo nakig-away sa 
 ilang mga gubat ug mipanalipod 
 ni Eliseo.
  
  Kapitulo 12—Ang templo giayo

Kapitulo 13—Kamatayon ni 
 Eliseo

  Kapitulo 16—Juda mihimo og 
   pakig-abin sa Asiria

Kapitulo 17—Israel nakuha nga 
 bihag sa Asiria

  Mga kapitulo 18–20—Matarung 
   nga paghari ni Ezechias; si 
   Ezechias nangayo og tambag 
   gikan ni propeta Isaias

  Kapitulo 21—Pagsimba og 
   dios-dios mibalik

  Mga kapitulo 22–23—Josias 
   mihari sa pagkamatarung; ang 
   mga kasulatan nga nakaplagan 
   diha sa templo nagtabang sa 
   mga katawhan sa paghinulsol 
 
  Mga Kapitulo 24–25—Juda 
   nakuha nga bihag sa mga taga- 
   Babelonia

Gingharian sa Israel Gingharian sa Juda

Outline sa Dagko nga mga Hitabo diha sa 2 Mga Hari

Kapitulo 2—Si Elias nabalhin 
 sa pagkahimaya, mga milagro 
 ni Eliseo

Kapitulo 4—Si Eliseo mibanhaw 
 og usa ka bata gikan sa patay

Kapitulo 5—Si Eliseo miayo og 
 usa ka Sirianhon nga heneral



mamatay. Nadungog ni Ochozias ang panagna ug mipadala
og mga sundalo aron sa pagkuha ni Elias. Ang kapitan sa
singkwenta ka mga sundalo sa katapusan mipahunong sa
pagsulay og dakop ni Elias apan wala kini himoa sa wala pa
ang usa ka gatus ka mga sundalo napatay pinaagi sa Ginoo
samtang sila naninguha sa pagtuman sa mga sugo ni
Ochozias. Ingon nga gipanagna, si Ochozias wala gayud
maayo sa iyang sakit, ug siya namatay.

Sa diha nga una natong nahimamat si Elias diha sa 1 Mga
Hari 17, siya naghupot nang daan sa gahum og awtoridad sa
pagtak-up sa mga langit, naghimo og huwaw sa Israel. Apan
dili sama ni Isaias, Jeremias, o ubang bantugan nga mga pro-
peta, si Elias walay gibilin nga mga sinulat nga atong nahi-
baloan aron sa pag-asoy pa og dugang mahitungod kaniya.
Kita nasayud nga si propeta Malaquias miingon nga si Elias
moabut sa dili pa “ang dako ug makalilisang nga adlaw sa
Mesiyas” (Malaquias 4:5) aron sa pag-andam sa mga kataw-
han alang sa pag-anhi sa Mesiyas.

Tungod sa panagna ni Malaquias,
ang mga katawhan sa uban nga
tinuohan karon nagpaabut pa gi-
hapon sa iyang pag-anhi. Ang
Bag-ong Tugon nagrekord, bisan
pa niana, nga si Elias, isip usa ka
nabalhin sa pagkahimaya nga bi-
nuhat mipakita diha sa ibabaw sa
bukid ngadto ni Pedro, Santiago,
ug Juan, tulo sa mga apostoles ni
Jesus (tan-awa sa Mateo17:1–4).
Agi og dugang, si Elias, isip usa
ka nabanhaw nga binuhat mipa-

kita sa atong dispensasyon niadtong 3 sa Abril 1836 didto sa
Kirtland Temple sa wala madugay human kini gipahinungod.
Siya miingon nga siya mianhi agi og pagtuman sa panagna
ni Malaquias, ug iyang gipahiuli ang mga yawe sa gahum sa
pagbugkos ngadto sa kalibutan agi og pagpangandam alang
sa pag-anhi sa Ginoo (tan-awa sa D&P 110:13–16).

Walay usa nga mabanhaw hangtud si Kristo mobangon gi-
kan sa lubnganan. Busa si Elias, aron sa paghimo sa iyang
talagsaon nga misyon, gikinahanglan nga mabalhin sa pag-
kahimaya. Ang pagkabalhin sa himaya nagpasabut nga ma-
usab sa usa ka paagi nga ang imong lawas dili na ulipon
ngadto sa sakit, kamatayon, o pisikal nga sakit. Ang pagka-
balhin sa himaya dili pagkabanhaw. Kini nga kondisyon
nagtugot sa usa ka tawo sa pagpadayon sa pagbuhat og
mga pangalagad nga nagkinahanglan og pisikal nga lawas,
sama sa pagpandong sa mga kamot alang sa priesthood nga

awtoridad. Sa kadugayan, ang nabalhin sa pagkahimaya
nga mga tawo mahimo nga “mabalhin” pag-usab aron pa-
gabanhawon. Diha sa 3 Nephi 28:36–40 si Mormon nag-
hulagway sa pipila ka mga Nephite kinsa nabalhin sa
pagkahimaya. Diha sa 2 Mga Hari 2 atong mabasa ang
istorya kabahin sa pagkabalhin sa himaya ni Elias.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Mga Hari 2

2 Mga Hari 2:8–15—Kupo ni Elias Nahulog diha
kang Eliseo
Ang kupo ni Elias nagsimbolo sa iyang gahum ug awtoridad.
Kini nga kasinatian gikinahanglan tungod kay si Elias ingon ka
talagsaon nga propeta ug gikinahanglan sa mga katawhan ang
pipila ka kapin nga tabang sa pagsabut nga si Eliseo mopuli sa
iyang dapit. Usa ka susama nga sitwasyon nahitabo sa atong
dispensasyon. Human sa kamatayon ni Propeta Joseph Smith,
dihay pipila ka mga kalibug mahitungod sa kinsay kinahanglan
nga mogiya sa Simbahan. Diha sa usa ka miting sa Nauvoo, si
Brigham Young misulti sa Simbahan nga ang mga yawe sa aw-
toridad mao ang napulog duha ka mga Apostoles. Samtang
siya misulti, daghan ang mipamatuod nga ang tunog sa iyang 
tingog—ug gani ang iyang hitsura—sama kang Joseph Smith.
Kini nga kasinatian usa ka talagsaon nga pagpamatuod ngadto
niadtong kinsa diha nakatambong nga ang “kupo” nahulog diha
kang Brigham Young.

2 mga Hari 2:9—“Himoa nga ang Pinilo nga Pahat
sa Imong Espiritu Mokunsad Kanako”
Sa diha nga si Eliseo nangutana alang sa “pinilo nga pahat” sa es-
piritu ni Elias, siya nangayo nga makadawat sa samang gahum
ug awtoridad ni Elias sa paglihok isip usa ka propeta ngadto sa
mga katawhan. Ang pamahayag nga “pinilo nga pahat” nagpasa-
but ngadto sa ideya nga ang katungod sa pagkatawo sa anak nga
lalaki midawat og doble nga panulundon gikan sa iyang amahan
alang sa katuyoan sa pag-amuma sa umaabut nga kaliwatan sa
amahan.

2 Mga Hari 2:23–24—“Tumungas ka, Ikaw
Upawon”
Ang pagbaton og dugang nga mga detalye sa istorya sa 2 Mga
Hari 2 makatabang kaayo. Ang “mga batan-on” nga gipasabut hi-
labihan gayud kaayo ka walay pagtahud ngadto sa gitudlo nga
sulugoon sa Ginoo, nagsulti kaniya sa tinuod sa pagbiya. Tan-
awa nga si Eliseo sa yano mitunglo kanila diha sa pangalan sa
Ginoo, diin ang mga sulugoon sa Dios gitugyanan og awtoridad
sa paghimo (tan-awa sa D&P 24:15–16) ug unya ang Ginoo mo-
tino sa silot.

Humilom kamo (bb. 3, 5)—
Ayaw pagsulti kabahin niini.

Kupo (bb. 8, 13)—Sapaw nga
saput nga nagpaila sa
awtoridad sa usa ka propeta o
mga propeta

Nagbulag kanila ang usa sa
usa (b. 11)—Anaa sa taliwala
kanila

Walay abut (bb. 19, 21)—Dili
makatubo og mga tanom

Tibud-tibud (b. 20)—
Sudlanan

2 Mga Hari 2

Elias Gidala ngadto sa Langit
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang kalihokan A o B samtang imong tun-an ang 2 Mga
Hari 2.

“Kon Kamo Adunay Mga Tinguha”

1. Pagsulat mahitungod sa dili mominus og duha ka mga bu-
tang nga nagpakita unsa gayud si Eliseo kagusto nga moala-
gad sa Ginoo sa paagi nga gihimo ni Elias.

2. Ilha ang mga kalidad sa pagkapangulo nga imong nakita
diha sa kinabuhi sa Manluluwas o sa propeta ug ipasabut
ngano nga kini nga mga kalidad importante.

Pagtahud sa mga Sulugoon sa Ginoo

1. Unsa ang gitudlo kanato sa istorya diha sa 2 Mga Hari 2 ma-
hitungod sa Ginoo ug sa iyang mga sulugoon?

2. Paghingalan og dili mominus tulo ka butang nga imong ma-
buhat aron sa pagpakita og pagtahud ug balaan nga pagta-
hud alang sa pinili nga mga sulugoon sa Ginoo.

Ang mga kasulatan nagpamatuod nga ang Ginoo maoy usa ka
Dios sa mga milagro (tan-awa sa Mormon 9:10–11, 15–20).
Sa ingon niana, kadtong kinsa nagrepresentar kaniya mahimo
usab nga mobuhat og mga milagro kon sila adunay hugot nga
pagtuo ug naglihok sumala sa kabubut-on sa Ginoo. Si Propeta
Eliseo maoy usa kansang pagkamasulundon ug hugot nga
pagtuo mitugot kaniya sa pag-apil sa daghan nga mga mila-
gro. Imong nabasa ang mahitungod sa pipila ka mga milagro
ni Eliseo diha sa 2 Mga Hari 1, ug imong mabasa ang mahitu-
ngod sa daghan pa sa unahan nga mga kapitulo.

Samtang imong basahon kini nga mga kapitulo, tan-awa ang
mga paningkamot nga gihimo ni Eliseo sa paggamit sa iyang
hugot nga pagtuo ug sa unsa nga paagi gigamit ang mga mi-
lagro sa pagpanalangin sa mga maunungon aron sa pagtugot
sa Ginoo sa pagtabang kanila. Hinumdumi nga ang mga mila-
gro dili kanunay mokabig apan hinoon momatuod sa paglaum
niadtong kinsa nagtuo ug nagpanalangin sa maunungon uban
sa usa ka talagsaon nga mga pagbu-bu sa grasya gikan sa usa
ka mahigugmaon nga Dios (tan-awa sa D&P 63:7–12).

Ang istorya kon sa unsa nga paagi gibuhat ni Eliseo ang mila-
gro aron sa pagtabang og hatag og tubig ngadto sa nagsanib
nga mga kasundalohan sa Israel, Juda, ug Edom giasoy diha sa
2 Mga Hari 3. Ang Kapitulo 4 sa 2 Mga Hari naglangkob og
daghan nga mga milagro.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Mga Hari 4

Pagtuon sa mga Kasulatan

Priesthood nga mga Panalangin ni
Eliseo

1. Paghimo og tsart diha sa imong notebook sama sa anaa sa
ubos. Basaha ang mosunod nga mga pakisayran gikan sa ki-
nabuhi ni Kristo ug isulti sa unsa nga paagi sila sama sa usa
ka butang nga nahitabo diha sa 2 Mga Hari 4:

2. Naghunahuna sa kalihokan nga bag-o pa nimong nahuman,
sa unsa nga paagi si Eliseo nagbilin og pagpamatuod alang
sa umaabut nga mga Israelita nga si Jesus mao ang ilang
Mesiyas?

Unsa ang usa ka “gamay nga butang” nga adunay kalagmitan
sa dakong pag-uswag sa imong kinabuhi kon ikaw kinahanglan
mosugod pagbuhat sa regular nga paagi. Ngano nga wala ka pa
makasugod? Si Elder Rex D. Pinegar miingon, “Ang mahi-
nungdanon nga buhat sa Ginoo nahimo una sa tanan pinaagi
sa gagmay, mabinationg mga lihok nga nagpakita sa sukara-
nang mga pagtulun-an sa Iyang ebanghelyo” (sa Conference
Report, Okt. 1994, 106; o Ensign, Nob. 1994, 80).

Usahay ang gagmay nga mga sugo mao ang wala panumbali-
nga o gipasagdan sa atong mga kinabuhi, nga sa tinud-anay
kini mao ang mga sugo nga makahimo og dako nga mga kalai-
nan sa atong mga kinabuhi. Ang kapitulo 5 sa 2 Mga Hari
naglangkob og istorya nga naghulagway niini nga baruganan.

2 Mga Hari 5

Ang Pagkaayo ni Naaman

Mga Butang nga 
Gihimo ni Jesus

Mga Priesthood nga Panalangin ni 
Eliseo diha sa 2 Mga Hari 4

Mateo 14:15–21

Lucas 7:11–16

Juan 2:1–11 
(tan-awa usab 
sa HJS)

A

Sa salin (b. 7)—Sa unsay
nahabilin

Nag-amuma (b. 13)—
Nabalaka igo sa paghimo og
dako nga paningkamot

Niining panahona, kon ang
takna mahibalik (b. 16)—Mga
ingon niini nga panahon
sunod tuig

2 Mga Hari 3–4

Mga Milagro

B

A
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Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Mga Hari 5

Pagtuon sa mga Kasulatan

Gagmay nga mga Katawhan, Dagko
og Hugot nga Pagtuo

Usahay kita naghunahuna nga unsay atong gibuhat ug gisulti
wala sa tinuod naghimo og kalainan tungod kay kita dili kaayo
importante. Adunay ingon og duha ka mao nga mga bayani
diha sa istorya ni Naaman. Ang usa mao ang gamay nga sulu-
goon nga dalagita ug ang usa mao ang sulugoon ni Naaman.
Kita wala makaila sa mga pangalan bisan hain niini nga mga
tawo, apan ang ilang hugot nga pagtuo mipanalangin sa kina-
buhi ni Naaman.

1. Itandi ang hugot nga pagtuo sa gagmay nga sulugoon, kinsa
anaa sa langyaw nga yuta, ngadto sa hugot nga pagtuo sa
hari sa Israel.

2. Itandi ang reaksyon ni Naaman ngadto ni Eliseo uban sa
tambag sa iyang sulugoon.

3. Paghimo og sulat mahitungod sa usa ka panahon sa dihang
usa ka tawo nga gamay ra og importansya mitabang kanimo
sa usa ka dako nga paagi, o ipasabut sa unsa nga paagi ang
istorya ni Naaman usa ka panig-ingnan sa baruganan nga
makita diha sa Alma 37:6–7, 46.

4. Paghingalan og duha ka mga butang nga ang atong mga
propeta karon nagsugo kanato sa pagbuhat nga mahimong
hunahunaon nga gamay, ug ipasabut sa unsa nga paagi kini
sa tinuod makahimo og dako nga kalainan.

Usahay ang pagsalig diha sa tambag sa atong mga propeta ug
pagmasulundon ngadto sa ilang mga pagtulun-an nagkina-
hanglan og dakong hugot nga pagtuo. Sa 2 Mga Hari 6–7 kita
nahatagan og mga panig-ingnan kon sa unsa nga paagi ang
Ginoo naghatag og gahum ngadto sa iyang mga propeta ug
nagpahinabo sa katumanan sa ilang mga pulong. Samtang
imong basahon, tan-awa unsa ang nahitabo ngadto niadto
kinsa nagtuo diha sa mga propeta ug itandi niadtong kinsa
nagduda sa propeta sa Ginoo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Mga Hari 6

2 Mga Hari 6:16–17—“Sila nga Ania Uban Kanato”
Sa mga higayon sa kalisud kasagaran kita makalimot niini nga
kamatuoran nga “sila nga ania uban kanato labing daghan kay
kanila nga anaa kanila” (tan-awa usab sa D&P 38:7; 84:88).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Gamita ang mga Kasulatan sa
Pagsulbad og mga Problema

Hunahunaa ang mosunod nga mga sitwasyon ug pagsulat ma-
hitungod sa giunsa sa usa ka butang gikan sa 2 Mga Hari 6 nga
makatabang sa matag sitwasyon:

1. Ikaw anaa sa misyon ug adunay daghan nga oposisyon sa
imong buhat. Hapit walay mga miyembro nga nagpuyo diha
niana nga dapit ug kini ingon og hapit tanan nga imong is-
toryahan batok sa Simbahan.

2. Usa ka tawo sa imong eskwelahan o sa imong kasilinganan
dili ganahan kanimo ug sa kasagaran dili mabination nganha
kanimo. Sa usa ka talagsaon nga oportunidad, ikaw adunay
higayon sa pagbalos kanila.

3. Ikaw buot nga maghupot sa mga sumbanan sa Simbahan
apan ang pagbuhat sa ingon lisud tungod kay ikaw usa sa
diyutay lamang nga mga miyembro sa Simbahan diha sa in-
yong dapit.

Ang kang Eliseo nga padayong mga kalooy ngadto sa
Sunamitanhon nga babaye kansang anak nga lalaki iyang
gibanhaw gikan sa patay giasoy diha sa 2 Mga Hari 8. Ang
kapitulo 8 naglangkob usab og pipila ka daklit nga mga
pagpasabut sa kausaban sa pagpangulo sa Siria, Israel, ug
Juda. Ang tigsulat nagtabang kanato sa pag-amgo nga ki-
ning mao nga mga nasud gipangulohan sa dautan nga mga
tawo kinsa migiya sa mga katawhan ngadto sa labaw nga
kadautan.

2 Mga Hari 8

Pagkamatarung taliwala 
sa Dakong Pagkadautan

A

Sagbayan (bb. 2, 5)—Kahoy
nga poste o tukod

Gantang (b. 25)—Mga usa ug
tunga ka litro

Unsay nakaingon kanimo (b.
28)—Unsay nagsamok kanimo

Saput nga sako (b. 30)—
Sapnot nga panapton nga
tabon sa balahibo sa kanding,
itumon og kolor, ug gisul-ob
niadto nga mga nagbangutan

2 Mga Hari 6–7

Salig sa Propeta

A

Panon (b. 1)—Kasundalohan

Agad pa unta ang Ginoo (b.
3)—Ako nangandoy

Duha ka carga sa yuta (b. 17)—
Ang gidaghanon sa yuta nga
mapas-an sa duha ka mula
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Diha sa 2 Mga Hari 9–10 atong mabasa ang usa ka asoy
sa panagna nga natuman na usab. Niini nga panahon
ang panagna mao ang usa nga gihatag ni Elias kalabut
ni Achab ug ni Jezabel ug sa ilang mga kaliwatan. Kining
makapagpaubos nga mga kapitulo nagpamatuod ngadto
sa makalilisang nga katapusan niadtong kinsa nakig-away
batok sa Dios. Ang katumanan sa panagna ingon og wala
makabaton sa gitinguha nga epekto diha sa mga katawhan,
bisan pa niana, si Hari Jehu, ang tawo kinsa mipatuman
sa panagna pinaagi sa pagpatay kang Jezabel ug sa mga ka-
liwatan ni Achab, mipatay usab sa mga pari ni Baal
apan dili mobiya sa mga dios-dios ni Jeroboam, ang
unang hari sa nabahin nga Israel. Busa ang mga panagna
ni Elias natuman, apan ang Israel mipadayon sa matang
sa pagsimba og dios-dios bisan tuod kini lahi kay sa pag-
simba ni Baal.

Ang istorya kabahin sa mga hari sa Israel ug Juda nagpa-
dayon diha sa 2 Mga Hari 11–14. Ang lakbit nga kasaysa-
yan sa matag hari sa yano nagsaysay og usa ka mubo nga
istorya o duha nga naghatag sa tigbasa og ideya mahitu-
ngod kon unsa sama ang iyang gingharian. Timan-i nga
ang basahon sa Mga Hari wala gayud nagsaysay kabahin
sa usa ka hari sa Israel nga sa hingpit misalikway sa pag-
simba og dios-dios. Sa lain nga bahin, adunay pipila ka
mga hari sa Juda nga gibantug sa ilang pagkamatarung—
apan sa makadali lamang. Sama pananglit, diha sa 2 Mga
Hari 12 si Hari Joas gidayeg alang sa iyang programa sa
pag-ayo sa mga bahin sa templo. Ato usab nga mabasa, bi-
san pa niana, nga iyang gikuha ang pipila sa labing bilil-
hon nga mga butang gikan sa templo nga hinimo gikan sa
bulawan ug pilak ug gihatag kini ngadto sa hari sa Siria
isip kabahin sa usa ka kasabutan.

Ang kamatayon ni propeta Eliseo gihulagway diha sa 2 Mga
Hari 13.

Diha sa 2 Mga Hari 15–16 ang asoy nagpadayon kabahin
sa nagkalain-laing mga hari sa Israel ug Juda sa mga katui-
gang nanglabay ug susama sa nag-una nga upat ka kapi-
tulo. Ang angay nga mahatagan sa pagtagad dinhi niining
duha ka kapitulo mao nga ang nasud sa Asiria misugod nga
mahimong usa ka hulga ngadto sa duha ka mga gingharian.
Ang mga hari sa Juda mibayad sa mga Asirianhon sa dili
pag-atake ug paglaglag kanila (tan-awa sa 2 Mga Hari
15:17–20; 16:5–9). Si Hari Achaz (tan-awa sa 2 Mga Hari
16) gani mikuha og bililhong mga butang gikan sa templo
ug mihatag niini ngadto sa hari sa Asiria isip bayad alang
sa pagpanalipod.

Diha sa gingharian sa Israel, ang Asiria miatake ug
midagit og daghan nga mga tawo gikan sa amihanan nga
bahin sa Israel isip mga bilanggo (tan-wa sa 2 mga Hari
15:27–29).

2 Mga Hari 15–16

Dugang pang Dautan 
nga mga Hari, Bahin 2

GIKINAHANGLANGIKINAHANGLAN
Usa ka matarung nga hari alang sa Israel o Juda.

Mga tigsimba og dios-dios dili kinahanglan nga mo-apply.

2 Mga Hari 11–14

Dugang pang Dautan nga 
mga Hari, Bahin 1

2 Mga Hari 9–10

Mga Kaliwatan ni 
Achab Gilaglag
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Adunay istorya kabahin sa duha ka batan-on nga mga lalaki
diha sa usa ka sakayan nga naglutaw paingon sa suba. Bisan
tuod og ang suba linaw diin sila naglutaw, sila nagsingabut og
usa ka dapit diin ang tubig nag-anam og kakusog ug kasulog
samtang kini nagpaingon ngadto sa tungason kaayo, habug
nga busay.

Usa ka tawo sa may baybayon nakamatikod sa duha ka lalaki
diha sa suba ug misinggit, “Hoy! Ang sulog anaa sa unahan
ninyo ug dayon anaay busay!”

Kining batan-on nga mga lalaki nakadungog sa pasidaan,
apan ilang gibati ang kalingaw mahitungod sa unsay
ilang gibuhat ug ang sakayan sayon ra nga mapugngan.
Mipadayon sila sa pagkinataw-anay ug pagkinumidyahay,
wala manumbaling ngadto sa tawo diha sa baybayon o sa
kuyaw sa unahan.

Ang tawo nga diha sa baybayon misinggit og usab nga may
pagkadinalian, “Ang sulog ug ang busay sa dili madugay mo-
tabon kaninyo!”

Ang duha ka mga lalaki sa gihapon ingon og wala manum-
baling. Samtang ang tubig nag-anam og kakusog, hinoon,
ang mga lalaki nakuyawan og gamay ug naningkamot sa
pagdala sa sakayan ngadto sa baybayon. Apan kini ulahi na
kaayo. Ang sulog hilabihan kaayo kakusog, ug didto sa bu-
say nahulog ngadto sa ilang kamatayon. Ang ilang kapala-
ran malikayan unta kon naminaw pa sila ngadto sa
nagpasidaan nga tingog (tan-awa sa David O. McKay,
Gospel Ideals [1953], 912).

Ang hinunahuna nga istorya sama kaayo sa sitwasyon sa
mga Israelita diha sa 2 Mga Hari 17, ilabi na ang kahimtang
sa Amihanan nga Gingharian, diin, ingon sa imong nabasa
diha sa 1–2 Mga Hari, sa tinuod ang matag hari sa pipila ka
paagi mipasiugda sa pagsimba og dios-dios. Gikan sa panahon
sa pagbahin sa duha ka mga gingharian human ni Solomon
hangtud sa panahon sa mga hitabo diha sa 2 Mga Hari 17
mga duha ka gatus ka tuig. Sa lain nga pagkasulti, ang Ginoo
mihatag sa Israel og duha ka gatus ka tuig sa pag-usab ug
pagbutang kaniya ug sa iyang mga balaod ibabaw sa tanang
uban nga mga butang, apan sila wala mamati. Sa pagkati-
nuod ang Ginoo maloloy-on sa pagtugot sa ingon ka taas nga
panahon alang sa mga Israelita sa paghinulsol. Ang kapitulo
17 sa 2 Mga Hari mao usab diin atong mabasa kon sa unsa
nga paagi ang Ginoo mitugot sa mga Asirianhon sa pagkuha
sa mga Israelita nga bihag, nga nagpapahawa kanila sa ilang
gisaad nga yuta.

Ang mga Asirianhon maoy usa sa labing bangis sa tanang
magbubuntog sa mga gingharian sa kasaysayan. Ilang gitagad
ang ilang mga bilanggo sa pipila sa labing sinalbahis nga mga
paagi nga nahibaloan sa tawo. Agi og dugang, aron sa paglug-
way sa ilang kaugalingon nga gingharian ug kultura, ilang gi-
buhat ang tanan nga ilang mahimo aron sa pagbulag niadtong
kinsa ilang nadakpan gikan sa ilang kultura. Sa ingon, kon ang
mga Asirianhon makadakop og linibo ka mga Israelita gikan sa
Amihanan nga Gingharian, kita wala gayud makahibalo unsa
ang nahitabo kanila. Bisan tuod ang pipila mipabilin diha sa
dapit ug nakigminyo uban sa ilang mga mananakop, kadagha-
nan nahimo nga “nawala” gikan sa atong kahibalo ug nailhan
isip ang “nawala nga napulo ka mga tribo sa Israel.” 

Samtang imong basahon, pangitaa ang mga katarungan ngano
nga ang mga Israelita nawad-an sa panalipod sa Ginoo ug gi-
dala nga bihag sa mga Asirianhon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 mga Hari 17

2 Mga Hari 18:5–18—Israel Giatake sa mga
Asirianhon ug Gipapahawa
Diha sa Simbahan atong gihisgutan ang “nawala nga napulo ka
mga tribo” (Tan-awa sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:10).
Kini nga nawala nga mga tribo nagpasabut ngadto sa Amihanan
nga Gingharian sa Israel, diin naglakip sa mga yuta nga kabilin sa

Pagluib (b. 4)—Plano nga
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pagpadayag pinaagi sa
pakigsulti ngadto sa dautan
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napulo ka kompleto nga mga tribo. Diha sa 2 Mga Hari 18 atong
nahibaloan ngano ug unsa ang gidaghanon sa gidagit ngadto sa
Asiria ug wala na gayud madunggi pag-usab isip usa ka kataw-
han. Ang Ginoo nagpundok sa balay sa Israel sa ulahing mga ad-
law. Sa pagkat-on pa mahitungod sa napulo ka mga tribo, tan-awa
ang mga kasulatan nga makita diha sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Israel.”

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang 2 Mga Hari 17.

Usa ka Pasidaan Natuman

Sa diha nga unang mihatag ang Ginoo sa mga Israelita sa ilang
yuta nga gisaad, siya mihatag kanila og pipila ka mga pasi-
daan:

1. I-summarize ang mga panagna nga gihatag sa Ginoo sa Israel
diha sa Deuteronomio 4:24–28.

2. Sa unsa nga mga paagi ang mga panagna natuman diha sa
2 Mga Hari 17? Himoa nga piho ang imong tubag.

Paipha Ako sa mga Paagi

1. Ilista ang mga paagi ang Israel nakasala batok sa Ginoo (pa-
ngitaa sa 2 Mga Hari 17:7–23).

2. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:14–16 ug ihulag-
way kon sa unsa nga paagi ang mga katawhan sa atong pa-
nahon mahunahuna nga sad-an sa sama nga mga sala sama
sa mga anak ni Israel.

Nawala, apan Wala Makalimti

Basaha ang Deuteronomio 4:29–31, ug i-summarize ang mga
saad nga gihimo sa Ginoo ngadto sa mga tawo ug sa ilang
mga kaliwatan kinsa nagkatibulaag.

Sa panahon nga ang Asiria nagbuntog sa Israel, si Ezechias na-
himo nga hari sa Juda. Siya nakahimo sa pagpangulo sa mga
katawhan padulong sa nagkadugang nga katarung, tingali tu-
ngod kay ilang nakita unsa ang nahitabo ngadto sa Israel ug
nahadlok sa hulga sa mga Asirianhon nganha sa ilang kaugali-
ngon nga nasud. Ingon ka sagad nga mahitabo niadtong kinsa
mibiya gikan sa sala ngadto sa pagkamatarung, bisan pa niana,
gipasulayan ni Ezechias ug sa Israel ang ilang pasalig. Sama
pananglit, kon ang usa ka tawo kinsa wala magbayad sa ika-
pulo nagsugod sa pagbayad niini, mahimo nga adunay moabut

nga buwan nga ingon og dili siya makahimo sa pagbayad og
hingpit nga ikapulo. Ang tawo mahimo nga mangutana, “Ako
ba makasalig sa Ginoo igo nga makapadayon ug makabayad sa
akong ikapulo ug mosalig nga siya mopanalangin kanako sa bi-
san unsa nga paagi ako nanginahanglan?” Basaha ang Ether
12:6. Timan-i ang paagi nga ang Ginoo nagsugo kanato sa pag-
sunod sa ingon niana ka mahagiton nga mga panahon.

Ang pagsulay sa hugot nga pagtuo ni Ezechias ug sa iyang
gingharian giasoy diha sa 2 Mga Hari 18–19. Samtang imong
basahon, hunahunaa unsa kaha ang imong bation kon ikaw pa
ang anaa sa sitwasyon ni Ezechias, sa panahon ug human ni-
ini nga pagsulay sa hugot nga pagtuo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Mga Hari 18

2 Mga Hari 18:26—Sulti “sa Sirianhon nga
Pinulongan”
Ang mga Asirianhon naggamit sa pinulongang Hebreohanon sa
gawas sa kuta sa Jerusalem aron ang tanan nga anaa sa sulod ma-
kasabut sa ilang mensahe. Ang Judeo nga mga tawo nga diha sa
kuta misugo sa mga Asirianhon sa paggamit sa pinulongang
Sirianhon. Dili sila gusto nga daghan nga mga tawo ang makasa-
but sa makahahadlok nga mensahe sa usa ka grupo sa masaligon
kaayo nga mga sundalo kinsa, niana nga panahon, mao ang la-
bing gamhanan nga kasundalohan sa kalibutan.

2 Mga Hari 19

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang 2 Mga Hari 18–19.

Usa ka Pormula alang sa Kalampusan

Sa unsa nga paagi ang 2 Mga Hari 18:1–8 naghulagway sa ka-
matuoran sa Proverbio 3:5–6?

Sa Imong Kaugalingon nga mga
Pulong

I-summarize ang istorya nga makita diha sa 2 Mga Hari 18–19
pinaagi sa pagsulat sa imong kaugalingon nga mga pulong:

B

A

Pagbadlong (b. 3)—Pagsilot

Pagpanamastamas,
mipanamastamas (bb. 3, 22)—
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2 Mga Hari 18–19

Matarung nga Haring Ezechias

C

B

A
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1. Unsa ang gisulti ni Rabsaces ngadto sa mga sulugoon ni
Ezechias (tan-awa sa 2 Mga Hari 18:19–35).

2. Ang reaksyon ni Ezechias ngadto sa mga pulong ni Rabsaces
(tan-awa sa 2 Mga Hari 19:1–5).

3. Mensahe ni Isaias ngadto ni Ezechias (tan-awa sa 2 Mga
Hari 19:6–7).

4. Unsa ang gisulti ni Isaias ngadto ni Ezechias agi og tubag sa
pag-ampo ni Ezechias (tan-awa sa 2 Mga Hari 19:20–34).

5. Unsa ang nahitabo sa mga Asirianhon (tan-awa sa 2 Mga
Hari 19:35–37).

Sa Unsa nga Paagi Kini Nahitabo
Karon?

Unsa nga leksyon ang makat-unan sa mga sa modernong
Israelita gikan sa istorya diha sa 2 Mga Hari 18–19? Samtang
ikaw magsulat, hunahunaa ang mosunod nga mga pangutana:
Sa unsa nga mga paagi ikaw mobati sama nga ikaw anaa sa
posisyon ni Ezechias ug sa mga katawhan sa Jeusalem?
Nagkinahanglan ba kini og hugot nga pagtuo aron motuo nga
ang pipila sa mga butang nga gisulti kanato sa mga propeta ti-
nuod nga mahinabo? Sa unsa nga paagi ang istorya ni Ezechias
dinhi niining duha ka mga kapitulo may kalabutan sa Ether 12:6?

Diha sa 1 Mga Hari 20 atong mabasa ang mahitungod sa usa
ka panahon sa diha nga si Ezechias hapit mamatay. Siya nag-
ampo uban sa hugot nga pagtuo nga unta mabuhi pa siya og
dugang pa nga mga tuig, ug ang Ginoo mihatag kaniya sa
iyang tinguha. Ang kapitulo 20 nagsaysay usab kon sa unsa
nga paagi si Ezechias mipakita ngadto sa hari sa Babelonia sa
mga bahandi diha sa templo. Si Isaias miingon nga kini usa
ka sayop tungod kay sa umaabut nga mga tuig ang mga taga-
Babelonia mohinudom sa dagkong mga katigayunan sulod sa
templo, moanha aron sa pagbuntog sa Jerusalem ug kuhaon
kadtong mahal nga mga butang.

Diha sa 2 Mga Hari 21 atong mabasa ang mahitungod sa anak
nga lalaki ni Ezechias si Manases kinsa, human sa matarung
nga paghari sa iyang amahan, mihari isip usa sa labing dautan

nga mga magmamando diha sa kasaysayan sa Juda. Ang kata-
pusan sa kapitulo 21 nagsaysay kanato nga ang anak nga lalaki
ni Manases si Amon mihari lamang og mubo nga panahon sa
wala pa siya patya. Nakit-an ug gipatay sa mga katawhan ang
mga tawo kinsa mipatay ni Amon ug unya mibutang og lain
nga hari sa pagmando. Kini nga hitabo nagsugyot nga kon ang
mga katawhan gusto gayud, ila unta nga mapapahawa ang da-
utan nga Manases ug magbutang og usa ka matarung nga hari
sa iyang dapit. Ang paghari ni Manases hilabihan kadautan tu-
ngod kay ang mga katawhan mitugot sa iyang pagkadautan ug
sila mga dautan usab sa ilang mga kaugalingon. Ang usa ka
dautan nga tawo nga nagmando makahimo og dako nga kadau-
tan. Kon ang kadaghanan sa mga katawhan mga matarung, bi-
san pa niana, sila makahimo og dako nga kaayohan, bisan
taliwala sa pagkadautan.

Diha sa Basahon ni Mormon, ang Ginoo mimando ni Nephi sa
pagkuha sa mga palid nga tumbaga ug sa paghalad sa kadagha-
nan sa iyang kinabuhi ngadto sa pagsulat sa Unang Basahon
ni Nephi ug sa Ikaduhang Basahon ni Nephi. Kini naghulag-
way unsa ang gibati sa Ginoo mahitungod sa importansya sa
mga kasulatan.

Unsa ka lahi ang imong kinabuhi kon ikaw wala gayud maka-
basa sa mga kasulatan o makaila niini? Unsa nga kalainan ang
nahimo niini sa imong inadlaw-adlaw nga kinabuhi karon?

Diha sa 2 Mga Hari 22 ang mga kasulatan gipasabut ngari
kanato isip ang “basahon sa balaod.” Samtang imong basahon
kini nga kapitulo, hunahunaa unsa ang gipaningkamutan sa
tigsulat sa pagtudlo kanato mahitungod sa importansya sa
mga kasulatan, ug tan-awa unsa ang epekto sa mga kasulatan
diha ni Hari Josias ug sa iyang mga katawhan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Mga Hari 22

2 Mga Hari 23

2 Mga Hari 22:8—Ang Basahon sa Balaod
Nakaplagan diha sa Templo
Walay mga tig-imprinta sa panahon sa 2 Mga Hari 22. Ang matag
kopya sa usa ka basahon gikinahanglan nga isulat sa kamot. Sa
ingon, dihay diyutay ra kaayo ang mga kopya; ang pagkaplag sa
basahon sa balaod, o sa mga kasulatan, diha sa templo usa ka dako
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2 Mga Hari 22–23

Ang Gahum sa Pulong

2 Mga Hari 21
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nga pagdiskubre. Sa atong panahon, ang pagbaton og kopya sa mga
kasulatan mas sayon. Ang atong hagit dili ang pagpangita og mga
kasulatan, apan ang pagpangita unsa ang gisulti niini. Si Presidente
Spencer W. Kimball mitudlo mahitungod sa istorya sa mga kasula-
tan nga nakaplagan sa panahon ni Josias, ug unya miingon, “Ako
mituo nga ang matag usa kanato, sa usa ka panahon sa atong mga
kinabuhi, kinahanglan gayud nga modiskubre sa mga kasulatan
alang sa atong mga kaugalingon—dili lamang modiskubre niini og
kausa, apan sa pagdiskubre niini pag-usab ug pag-usab” (“How
Rare a Possession—the Scriptures!” Ensign, Sept. 1976, 4).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Gahum sa Pulong

Buhata ang tulo sa mosunod nga mga kalihokan:

1. Unsa ang tubag ni Hari Josias sa diha nga iyang nadungog
ang mga pulong sa basahon sa balaod? (tan-awa sa 2 Mga
Hari 22:11, 19; 23:4–14, 21, 24–25).

2. Unsa ang tubag sa mga katawhan sa diha nga si Hari Josias
mibasa niining sama nga mga pulong ngadto kanila? (tan-
awa sa 2 Mga Hari 23:1–3).

3. Pagsulat mahitungod sa usa ka panahon sa diha nga ang
mga kasulatan adunay importante nga epekto sa imong
kinabuhi.

4. Basaha ang 2 Timoteo 3:15–17; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi
32:3; Alma 31:5; Helaman 3:29–30, ug paghimo og lista gikan
niini nga mga kasulatan mahitungod sa mahimo sa gahum
sa mga kasulatan sa atong mga kinabuhi.

Diha sa katapusan nga pipila ka mga bersikulo sa 2 Mga
Hari 23, atong mabasa nga ang anak nga lalaki ni Josias
usa ka dautan nga hari, nangulo sa mga katawhan og balik
ngadto sa pagkadautan. Sulod niana nga panahon, ang mga
Ehiptohanon mipugos sa mga hari sa Juda sa pagbayad ka-
nila og salapi alang sa pagpanalipod. Sila dihay dako nga
impluwensya nga sila mibutang og bag-o nga hari alang
sa Juda samtang ang karaan nga hari buhi pa.

Sa pagsugod sa 2 Mga Hari 24 ang gahum sa Ehipto mas
nag-anam og kahuyang kay sa nianang nagsingabut nga ga-
hum sa kalibutan—ang Babelonia. Gipangulohan ni Hari
Nabucodonosor, ang mga taga-Babelonia miatake sa
Jerusalem ug gidagit nga bihag ang daghan nga mga aduna-
han, edukado, ug gamhanan nga mga pamilya sa Jerusalem.
Ang kapitulo 24 sa 2 Mga Hari nagtimaan sa “sinugdanan
sa katapusan” alang sa Juda.

Sulod niini nga panahon, si propeta Lehi mipahimangno
sa mga katawhan mahitungod sa hingpit nga paglum-
pag sa Jerusalem pinaagi sa Babelonia. Nasayud nga si
Nabucodonosor malampuson na nga miatake sa Jerusalem
sa wala pa magsugod ang 1 Nephi diha sa Basahon ni
Mormon nga naghimo sa pagsalikway sa mga katawhan sa
pahimangno ni Lehi nga gani labaw pa nga kahibulongan.
Ang Basahon ni Mormon nagsugod sa “unang tuig sa pag-
hari ni Sedechias” (1 Nephi 1:4), kinsa mao ang gipasabut
diha sa 2 Mga Hari 24:17–20.

Tukma sa mga panagna ni Lehi ug sa uban, si Nabucodonosor
mibalik ngadto sa Jerusalem ug hingpit nga “gidugmok”
ang siyudad (tan-awa sa 2 Mga Hari 25). Ang mga mata ni
Sedechias nangapalong (gibutahan) human siya gipugos sa
pagsaksi sa kamatayon sa iyang mga anak nga lalaki. Ang
Basahon ni Mormon nagrekord nga usa sa mga anak nga la-
laki ni Sedechias nga ginganlan og Mulek naluwas ug mibi-
yahe uban sa usa ka grupo ngadto sa kasadpan nga kontinente.
Sa wala madugay nadiskubrehan sa mga Nephite ang mga ka-
liwatan sa mga “Mulekites” ug gitawag sila nga mga kataw-
han sa Zarahemla.

Ang asoy sa pagkabihag sa taga-Babelonia sa pinili nga mga
katawhan sa Ginoo pinaagi sa dautan gidukomento diha sa
2 mga Hari 25. Ang “labing mauswagon” nga panahon sa
Israel misugod sa diha nga si Moises migiya kanila pagawas
sa Ehiptohanong pagkaulipon ug mihimo og sagrado nga
mga pakigsaad uban sa Ginoo. Natapos kini uban sa pagka-
bihag sa Asirianhon ug sa pagkatibulaag sa Amihanang
Gingharian, ug pagbihag sa Babelonia sa Habagatan nga
Gingharian human ang mga Israelita nagpadayon sa pagka-
dautan. Sa ingon atong makita nga ang Amihanan ug
Habagatan nga mga Gingharian sa Israel ug Juda nabuntog
ingon sa gipanagna nang daan sa mga propeta sa Ginoo.
Sulod sa mga unom ka gatus ka tuig, ang Israel sukad usa
na ka gawasnon nga mga katawhan, nakasimba sa Dios sa
ilang mga katigulangan, nga si Abraham, Isaac, ug Jacob.
Apan sila mibiya sa ilang Dios ug gidala nga bihag ug nag-
katibulaag taliwala niadto kinsa wala magsimba sa tinuod
ug buhi nga Dios.

2 Mga Hari 24–25

Juda Gidala nga 
bihag sa Babelonia

A

Sa mga 540–35 b.c., ang Medianhon ug Persiahanon mipildi sa
Babelonia ug nahimo nga labing gamhanan sa Kinatung-ang
Silangan ug Asya. Sa wala madugay human mahimo nga gamha-
nan, si Ciro, ang hari sa Persia, midapit sa mga Judeo sa pagbalik
ngadto sa ilang mga yutang natawhan human sa kapin sa 

kalim-an ka mga tuig nga pagkabihag sa taga-Babelonia. Ang
mga basahon sa 1–2 sa Cronicas gisulat sa mga panahon human
sa pagpamalik sa mga Judeo. Sa sinugdan, ang 1–2 sa Cronicas
usa ka basahon, apan sa kadugayan ang mga tighubad mibulag
niini ngadto sa duha.
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Pagpangandam sa Pagtuon sa 1–2 Cronicas
Ang mga manunulat sa Cronicas naninguha sa pag-asoy og
usab sa kasaysayan sa mga Judeo sulod sa panahon sa mga
hari, busa ang Cronicas naglakip sa samang yugto sa panahon
sa 1–2 Samuel ug sa 1–2 Mga Hari. Sa pagkatinuod, ang uban
sa Cronicas ingon og nagkutlo lamang gikan niadto nga mga
basahon. Usahay, bisan pa niana, ang Cronicas mihatag og du-
gang nga pagpasabut sa lain-lain nga mga punto. Sama pa-
nanglit, ang Cronicas naglakip og daghan pa nga detalye
mahitungod sa mga artikulo sa templo ug mga hitabo sa tem-
plo tungod kay niana nga panahon nga gisulat ang Cronicas
ang mga Judeo adunay templo apan walay mga hari.

Tungod kay daghan kaayo sa Cronicas naglangkob og mga im-
pormasyon nga imo nang natun-an, kini nga giya sa pagtuon dili
maghisgot sa matag kapitulo. Imo lamang madawat ang mga ta-
bang sa pagbasa alang sa 2 Cronicas 15:20 tungod kay kini nag-
langkob og mga istorya nga dili makit-an diha sa 1–2 Mga Hari.
Alang sa uban nga pinili nga bahin sa 1–2 Cronicas, imo lamang
nga kompletohon ang mga kalihokan.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Si David ug ang Templo

1. Ilista unsa ang gisulti sa 1 Cronicas 22:5–19 nga gibuhat ni
David aron sa pagpangandam alang sa pagtukod sa templo.

2. Sumala sa mga bersikulo 5–19 ngano nga si David wala tu-
guti sa pagtukod sa templo?

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sa Unsa nga Paagi Kini Makatabang?

Sa unsa nga paagi ang 1 Cronicas 29:29 makatabang kanimo
sa pagtubag og usa ka tawo kinsa nagsaway sa Basahon ni
Mormon nag-ingon nga ang tanan nga mga panulat sa mga
propeta sa Dios makit-an diha sa Biblia ug wala nay bisan
unsa pa nga mga basahon sa kasulatan?

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Importansya Niini nga
Dapit?

1. Sumala sa 2 Cronicas 3:1, diin gipatukod ni Solomon ang
templo?

2. Ngano sa imong hunahuna kini usa man ka maayo nga da-
pit alang sa usa ka templo?

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagsulat og Asoy sa usa ka Saksi

Hunahunaa nga ikaw usa ka tigbalita sa pahayagan. Gamit ang
impormasyon gikan sa 2 Cronicas 7:1–12, pagsulat og atuba-
ngang pahina nga istorya mahitungod sa unsay nahitabo human
sa pagpahinungod sa templo ni Solomon sama nga ikaw didto.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Isulti Kinsa ang Anaa nianang Dapita
ug Ngano

Sa diha nga ang Israel nabahin ngadto sa duha ka mga nasud,
kita sa kinatibuk-an nag-ingon nga ang tribo ni Juda ug Benjamin

A

2 Cronicas 11:13–17

Ang mga Levihanon Namalik

A

2 Cronicas 7:1–12

Ang Himaya sa Ginoo

A

2 Cronicas 3:1

Solomon Nagsugod sa 
Pagtukod sa Templo

A

1 Cronicas 29:29

“Ang mga Buhat ni 
David nga Hari”

A

1 Cronicas 22:5–19

Pagpangandam sa 
Pagtukod sa Templo
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atua sa Habagatan nga Gingharian, ang uban nga napulo ka mga
tribo atua sa Amihanan nga Gingharian, ug ang mga Levihanon
nagkatag sa tibuok nga mga tribo. Apan kita nasayud nga si Lehi
diha sa Basahon ni Mormon wala masakop sa tribo ni Juda o sa
tribo ni Benjamin, apan siya mipuyo sa Jerusalem. Basaha ang
2 Cronicas 11:13–17 ug ipasabut kinsa ang mibalhin didto sa
Jerusalem sa panahon nga ang mga gingharian nabahin ug
ngano nga sila mibalhin didto.

Kon ang propeta naghatag og tambag, sa unsa nga paagi
ikaw mosanong? Unsa kon ang iyang tambag nagkinahang-
lan kanimo sa pagbuhat og usa ka butang nga dili popular?
Ang Kapitulo 15 sa 2 Cronicas nagsaysay unsay gibuhat ni
Asa, ang hari sa Juda, sa diha nga iyang nadunggan ang
tambag gikan sa usa ka propeta sa Dios. Samtang imong ba-
sahon, hunahunaa unsa ang imong makat-unan gikan sa
pagsanong ni Asa.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Cronicas 15

Pagtuon sa mga Kasulatan

Mga Problema ug mga Solusyon

Paghimo og usa ka yano
nga tsart sama sa usa nga
gipakita nga nagsaysay kon
unsa ang gisulti ni propeta
Azarias sa gibuhat nga sa-
yop sa katawhan sa Juda
ug unsa ang ilang mabuhat
sa pagtarung sa sitwasyon.
Imong makaplagan ang im-
pormasyon nga ibutang sa
tsart diha sa 2 Cronicas
15:1–7.

Kini Nagkinahanglan og ____
Pagsunod sa Propeta

1. Unsa nga pulong diha sa 2 Cronicas 15:8 nga naghulagway
kon unsa ang kasagaran nga gikinahanglan aron masunod
ang tambag sa propeta?

2. Unsa ang gibuhat ni Asa ug sa mga katawhan nga mipakita
kon unsa sila mitinguha sa pagsunod sa Ginoo?

3. Ihulagway ang pipila ka piho nga mga paagi nga ikaw mas
mahisama ni Asa ug sa iyang mga katawhan. Sa unsa nga
paagi ang mga miyembro sa Simbahan sa kinatibuk-an mas
mahisama kaniya?

Diha sa 2 Cronicas 20 atong makit-an ang lain nga ehemplo sa
mga panalangin sa pagsalig sa Ginoo ug sa iyang mga propeta.
Niini nga panahon ang istorya nahitabo sulod sa paghari ni
Hari Josaphat sa Juda. Ang kompleto nga istorya ni Josaphat
diha sa mga kasulatan makit-an diha sa 2 Cronicas 17–20.

Pagsabut sa mga Kasulatan

2 Cronicas 20

2 Cronicas 20:7–9—Ang Saad nga Mag-ampo diha
sa Templo
Bisan tuod kita nakahibalo nga ang Dios modungog sa atong mga
pag-ampo bisan asa kita mag-ampo kaniya, diha sa 2 Cronicas
20:7–9 si Josaphat nangayo alang sa katumanan sa linain nga
mga saad diha sa pagpahinungod nga pag-ampo sa templo ni
Solomon (tan-awa sa 1 Mga Hari 8:37–40, 44–45).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsaon Pagdawat ang Panabang
sa Ginoo

Paghimo og lista sa mga butang nga gibuhat ni Josaphat ug sa
iyang mga katawhan aron sa pagdawat sa panabang sa Ginoo
kon mag-atubang og usa ka dako nga hagit.

Paghatag og Ehemplo

Pagsulat og moderno nga ehemplo kon sa unsa nga paagi ikaw
o laing tawo nga imong nabasahan, tingali diha sa mga kasula-
tan, nga migamit sa tambag diha sa 2 Cronicas 20:20 ug nakat-
unan ang kamatuoran niini.

B

A

Balaan nga puloy-anan (b.
8)—Templo

Mga magbababanhig (b. 22)—
Sorpresa nga mga pag-atake

Nalaglag (b. 23)—Hingpit nga
naguba

2 Cronicas 20

Josaphat Anak nga 
Lalaki ni Asa

B

Mga 
Problema 
sa Juda

Unsa ang 
Kinahanglan nga 
Buhaton sa mga 

Katawhan 

A

Ming-anha kaniya gikan sa Israel sa daghan kaayo (b. 9)—
Mibutang sa ilang mga kaugalingon ubos sa iyang pagpangulo

2 Cronicas 15

Si Asa Misunod sa 
Tambag sa Propeta
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Problema?

1. Ngano nga si Uzzias nasanlahon?

2. Unsa nga paagi nagtudlo kanato ang pagsilot sa Ginoo ni
Uzzias mahitungod sa unsay pagbati sa Ginoo mahitungod
sa mga yawe ug awtoridad sa priesthood?

Pagtuon sa mga kasulatan

Paghimo og Lista

1. Ilista unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto o mahitungod sa
mosunod nga mga grupo diha sa 2 Cronicas 29:1–11 sa

mga Levihanon, “atong mga amahan,” ug akong anak nga
mga lalaki.”

2. Unsaon kaha nato sa paggamit ang tambag ni Ezechias diha
sa 2 Cronicas 29:9–11 aron nga kita unta mouswag isip usa
ka katawhan diha sa atubangan sa Ginoo? (tan-awa usab sa
D&P 97:10–21).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagtandi og Duha ka Lain-lain nga
mga Basahon sa Kasulatan

Sa 2 Cronicas 36:11–16 kini nagsaysay mahitungod sa
yugto sa panahon nga si Lehi didto sa Jerusalem. Sa unsa
nga paagi nga ang mga bersikulo 11–16 ug ang 1 Nephi 1
managsama?

A

2 Cronicas 36:11–16

Kadautan diha sa Jerusalem

A

2 Cronicas 29:1–11

“Ayaw Na 
Pagmapasinagdanon Karon”

A

2 Cronicas 26:14–21

Uzzias Nagkasanla
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Ang Basahon ni Esdras
Gikan sa mga 605–586 b.c.
ang mga taga-Babelonia mi-
buntog sa nasud sa Judeo ug
gidala ang mga Judeo nga
bihag ngadto sa Babelonia.
Sa panahon niini nga pagka-
bihag (tan-awa sa Salmo
137:1–4), ilang gilapas ang
ilang mga pakigsaad ngadto
sa Dios ug ingon og nawad-
an sa mga panalangin nga

gisaad ngadto kanila isip kabahin sa pakigsaad ni Abraham.

Bag-ong Paglaum
Mga kalim-an ka tuig human sa pagsulong sa mga taga-
Babelonia, ang mga Medianhon ug ang mga Persiano

nagkahiusa sa pagbuntog sa mga taga-Babelonia ug naghimo
og gingharian sa Asya ug sa Tungang Silangan. Kining Medo-
Persiano nga gingharian gipangulohan pinaagi sa usa ka hari
nga ginganlan og Ciro kinsa mihimo og mga palisiya nga mipa-
kita og kalooy ngadto sa iyang mga ulipon, lakip ang mga
Judeo diha sa Babelonia. Sa wala madugay human mabuntog
ang Babelonia niadtong 539 B.C., si Ciro mianunsyo nga ang
mga Judeo sa Babelonia makapauli na ngadto sa Jerusalem ug
tukuron pagbalik ang ilang mga templo (tan-awa sa 2 Cronicas
36:22–23; Esdras 1). Kini nga anunsyo midala og dako kaayo
nga kaukyab ngadto sa daghan nga mga Judeo nga diha sa
pagkabihag. Ingon nga gisulat sa Salmista, “Kon nahikalimot
ako kanimo, O Jerusalem, pahikalimti sa akong tuong kamot
ang iyang pagkabatid” (Salmo 137:5; tan-awa usab sa 137:6).
Ang bag-ong paglaum natawo diha sa mga kasingkasing sa
mga Judeo.



Dihay tulo ka dagko kaayo nga pagbalik ngadto sa Jerusalem: ang
usa sa mga 538 B.C.ubos sa direksyon ni Zorobabel, ang ikaduha
sa mga 465–25 B.C. ubos sa direksyon ni Esdras, ug ang ikatulo sa
444 B.C. ubos sa direksyon ni Nehemias.

Pagpangandam sa Pagtuon sa Esdras
Si Esdras usa ka pari ug kaliwat ni Aaron, nga igsoong lalaki ni
Moises. Siya gitawag usab og escriba, nga usa ka tawo kinsa mi-
tuon, misulat ug mitudlo sa mga kasulatan og maayo kaayo. Si
Esdras nangulo sa ikaduha nga dako kaayo nga grupo sa mga
Judeo balik ngadto sa Jerusalem sa mga 465–25 b.c.

Ang pipila mitawag ni Esdras og “amahan” sa modernong
Judaismo tungod sa iyang paghatag og gibug-aton sa pagtuon sa
balaod (ang mga kasulatan). Siya nangulo sa mga Judeo sa usa ka
panahon sa dihang ilang gihatagan og dugang nga pagtagad ang
pagkamahimong usa ka simbahan kay sa usa ka nasud. Si Esdras
dayag nga misulat sa pipila ka basahon sa Esdras o ang orihinal
nga tigsulat mikutlo og laktud gikan sa usa ka rekord nga gisulat
ni Esdras tungod kay sa katapusan nga upat ka mga kapitulo, si
Esdras mismo namulong gamit ang (“ako miingon,” ako mipa-
dala kanila,” ug uban pa).

Human ibalik og asoy ang istorya ni Ciro nga nagtugot sa mga
Judeo sa pagbalik ngadto sa Jerusalem (orihinal nga giasoy diha
sa 2 Cronicas 36), si Esdras nagsaysay sa istorya kalabut sa usa ka
grupo, nga gipangulohan ni Zorobabel, kinsa mibalik ug naning-
kamot sa pagtukod og usab sa templo ug sa pagpabarug og balik
sa pamaagi sa kinabuhi sa mga Judeo. Kini nga grupo nawad-an
og kadasig apan sa kadugayan nadasig nga humanon ang templo
pinaagi sa mga propeta nga si Haggeo ug Zacharias. Ang templo
usa sa duha ka importante nga mga tema nga gipasabut og

maayo ni Esdras. Ang lain nga ideya mao ang importansya sa ba-
laod, o ang sagrado nga mga rekord nga atong gitawag og mga
kasulatan. Si Esdras misulay sa pagtabang sa mga Judeo nga ma-
himong matarung gikan sa sulod ngadto sa gawas pinaagi sa
pagtudlo kanila sa balaod. Alang sa dugang nga impormasyon
kabahin ni Esdras, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Esdras.”

Ang Esdras 1 nagsaysay kanato nga wala lamang mag-awhag
si Ciro sa mga Judeo sa pagbalik ngadto sa Jerusalem, apan

Esdras 1

Ciro Mituman sa Panagna

Pahibalo: Mga petsa gibana-bana.

580

540

530

520

480

470

460

450

440

•     586 b.c. Jerusalem gibuntog, kasagaran sa mga Judeo gidala nga bihag 
 ngadto sa Babelonia

•   539 b.c. Ciro ug ang Medo-Persiano mibuntog sa Babelonia

•   538 b.c. Ciro mimando nga ang mga Judeo mahimong mamalik na sa Jerusalem ug 
 magtukod og templo

•   520 b.c. Haggeo ug Zacharias nanagna, pagtukod sa templo gisugdan na usab

•   486 b.c. Xerxes nahimo nga hari sa Persia

•   465 b.c. Artajerjes nahimo nga hari sa Persia

•   445 b.c. Nehemias miadto sa Jerusalem, kuta nahuman

•   458 b.c. Esdras miadto sa Jerusalem

•   530 b.c. Pagtukod sa templo gihunong

•   522 b.c. Dario nahimo nga hari sa Persia

•   516 b.c. Templo nahuman ug gipahinungod

Tamdanan sa Panghitabo alang ni Esdras

•   536 b.c. Pagtukod og usab sa templo gisugdan

•   537 b.c. Unang grupo sa mga Judeo mibalik ngadto sa Jerusalem

Si Esdras migamit og makuyaw nga agianan nga walay kauban nga militar
Pagbalik ubos ni Esdras ug Nehemias (457–28 b.c.)
Pagbalik sa mga hininginlan sa mga adlaw ni Sesbasar ug Zorobabel (537–15 b.c.)
Mga hininginlan nga mga Judeo mihugop sa dapit liyok sa Nippur

Carchemis

Jerusalem

Damasco

Suba sa Euphrates 

Suba sa Tigris 

Nineveh
Arbela

Nippur

Tadmor

 Haran

Hamath

Susa

Aleppo

Sippar

Pagbalik gikan sa Pagkahininginlan

Arphad

Babelonia
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iya usab nga giuli ang tanang mga butang nga gikuha ni
Nabucodonosor gikan sa templo ug gibutang sa mga templo
sa Babelonia. Gibati ni Ciro nga ang Dios midasig kaniya sa
paghimo niini nga balaod. Ang balaod ni Ciro mituman sa
mga panagna nga gihimo ni Isaias ug Jeremias (tan-awa sa
Isaias 44:28–45:1).

Ang Esdras 2 naghatag sa gidaghanon sa mga tawo nga na-
malik ngadto sa Jerusalem ubos sa pagpangulo sa usa ka tawo
nga ginganlan og Zorobabel, kinsa kaliwat sa mga hari sa Juda
ug kinsa nahimo nga gobernador sa yuta sa diha nga ang mga
Judeo namalik. Ang mga tawo nga nalista niini nga kapitulo
gipundok sumala sa siyudad diin sila gikan diha sa Israel ug
dayon sumala sa pamilya niana nga siyudad. Ang Esdras 2
nagpahibalo usab nga ang mga pari kinsa mibalik gipahimo sa
pagsiksik sa kasaysayan sa ilang pamilya aron sa pagmatuod
nga sila mga Levihanon ug makadumala sa priesthood.

Diha sa Esdras 3 atong mabasa giunsa sa namalik nga mga
Judeo, ubos sa direksyon ni Zorobabel ug Jesua (ang lider
sa mga pari), sa pagsugod sa pagtukod og usab sa templo.
Gisugdan nila ang altar aron sila makapahigayon og mga sak-
ripisyo nga gimando sa balaod ni Moises. Dayon gisugdan
nila ang pundasyon. Sa dihang nahuman na ang pundasyon
aduna silay pagsaulog. Kadtong kinsa nakahinumdom sa tem-
plo ni Solomon nanghilak sa diha nga nakita nila kini nga
templo tungod kay sila nasayud nga kini dili makatupong sa
kanindot sama sa usa nga ilang nahinumduman.

Si Presidente Brigham Young miingon, “Kita nakahuman og
templo sa Kirtland ug sa Nauvoo, ug wala ba ang mga kam-
pana sa impiyerno mobagting sa tanan nga mga panahon sa
atong pagtukod niini? Kini mibagting, matag semana ug ma-
tag adlaw” (Journal of Discourses, 8:356). Ang Esdras 4 nag-
pakita sa kamatuoran niana nga pahayag. Usa ka grupo sa mga
tawo nga gitawag og mga Samarianhon buot motabang sa mga
Judeo pagtukod og usab sa templo. Ang mga Judeo wala motu-
got sa ilang tabang, nga nakapasuko sa mga Samarianhon.
Gikan niana nga panahon ang mga Samarianhon misulay sa
tanan nilang mahimo sa paghunong nga matukod ang templo.

Ang Samarianhon kaliwat sa mga lumulupyo nga
Asirianhon ug sa mga Israelita. Ang mga Judeo
naghunahuna sa mga Samarianhon nga dili limpyo
tungod sa pagminyoay sa kabanay.

Ang Esdras 5–6 nagsaysay sa istorya kon giunsa sa mga Judeo
pag-angkon og balik ang pagtugot nga tukuron og usab ang
templo sa Jerusalem human ang mga Samarianhon malampu-
son nga mipahunong sa pagtukod sa proyekto. Ang propeta
nga si Haggeo ug Zacharias miawhag sa mga katawhan sa
pagpadayon sa pagtukod bisan tuod sila gisugo sa pagpahu-
nong (tan-awa sa Esdras 5:1–2). Ang mga dili Judeo diha sa
yuta misukna kon ang mga Judeo aduna bay pagtugot sa pag-
tukod, ug sa diha nga ang mga Judeo mikutlo sa balaod ni
Hari Ciro isip ilang pagtugot alang sa pagtukod, ang dili mga
Judeo misulat ngadto ni Hari Dario ug mihangyo kaniya sa
pagsusi kon ang balaod ni Ciro tinuod ba. Ang Esdras 6 nag-
rekord nga ang balaod nakit-an ug si Dario mitugot sa pagtu-
kod nga ipadayon.

Diha sa katapusan sa Esdras 6 atong mabasa nga ang templo
nahuman og napahinungod. Ang pagpahinungod sa templo
midala og kalipay ngadto sa mga katawhan tungod kay sila
nalig-on sa pagpadayon sa buluhaton sa balay sa Dios (tan-
awa sa b. 22). Timan-i nga ang malipayong mga hitabo nii-
ning duha ka mga kapitulo mga resulta sa kaandam sa mga
katawhan sa pagsunod sa tambag sa mga propeta nga si
Haggeo ug Zacharias.

Ang Esdras 7 mipaila ni Esdras nga pari, kinsa usa usab ka
escriba, o magtutudlo. Ang lista sa mga pangalan sa unang
lima ka mga bersikulo sa kapitulo 7 nagsaysay kanato nga si
Esdras usa ka laktud nga kaliwat ni Aaron, igsoon nga la-
laki ni Moises. Ato usab nga nakat-unan gikan niini nga
kapitulo nga si Artajerjes mitugot ni Esdras sa pagdala og
grupo sa mga Judeo gikan sa Babelonia ngadto sa Jerusalem.
Dugang pa, si Artajerjes mihatag og kwarta alang sa templo
ug misugo ni Esdras sa pagdala og mga bahandi gikan sa
templo sa Babelonia ug sa pag-uli niini ngadto sa templo sa
Jerusalem. Ato usab nga mabasa nga si Esdras gihatagan og

Esdras 7

Esdras–Magtutudlo sa Balaod

Dagat

Altar

Esdras 3–6

Ang Pagtukod sa Templo

Esdras 2

Kinsa ang Namalik?
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gahum sa pagtudlo og mga maghuhukom taliwala sa mga
katawhan aron sa pagserbisyo diha sa lokal nga panggob-
yerno sa mga Judeo.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Tinubdan sa Kalig-on ni Esdras

1. Sumala sa Esdra 7:10, unsa ang tulo ka mga butang nga gi-
buhat ni Esdras? (“Balaod sa Ginoo” nagpasabut ngadto sa
mga kasulatan.)

2. Pagpasabut og dili mokubos sa duha ka mga kaayohan nga
gidawat ni Esdras tungod kay iyang gibuhat kining mga
butanga.

3. Paghatag og ehemplo kon sa unsa nga paagi ikaw maka-
himo sa matag usa niining tulo ka mga butang.

Kining unang bahin sa Esdras 8 naglangkob og usa ka lista sa
mga grupo sa mga katawhan kinsa mikuyog ni Esdras gikan sa
Babelonia ngadto sa Jerusalem ug sa gidaghanon sa mga tawo
sa matag grupo. Ang Kapitulo 8 dayon nagsaysay sa istorya
sa panaw sa mga Judeo ngadto sa Jerusalem, lakip og giunsa
nila pagpuasa ug pag-ampo alang sa proteksyon diha sa agia-
nan ug giunsa sa Ginoo sa pagdungog ug pagtubag ang ilang
mga pag-ampo.

Tingali ang labing dako nga katarungan ngano ang Israel
ug Juda gitibulaag ug nakuha nga bihag mao ang ilang
pagsimba og mga dios-dios. Si Esdras ug ang ubang mga
lider sa mga Judeo naningkamot sa pagpugong sa mga ka-
tawhan gikan sa paghimo og sama nga sayop pag-usab
samtang sila mibalik ngadto sa ilang gisaad nga yuta.

Apan, samtang imong basahon diha sa Esdras 9–10, dag-
han nga mga Judeo naminyo gawas sa pakigsaad, nagdu-
gang sa tintasyon sa pagsimba sa mga dios-dios sa ilang
mga asawa. Samtang imong basahon kining duha ka mga
kapitulo, hunahunaa unsaon nimo sa paggamit unsay gi-
tudlo niini nga mga panulat mahitungod sa pagminyo diha
sa pakigsaad.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Esdras 9

Esdras 10

Esdras 10:9—“Nanagkurog Tungod Niining Maong
Butang,ug tungod sa Dakong Ulan”
Ang hitabo nga gihulagway sa Esdras 10:9 nahitabo atol sa labing
tugnaw, labing ulanon nga panahon sa tuig. Ang mga tawo na-
nagkurog ug tungod usab kay ilang gibati nga ang Ginoo nasuko
kanila tungod sa ilang mga sala.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Interbyuha si Esdras

Isipa nga ikaw usa ka reporter sa pahayagan sa panahon sa
mga hitabo diha sa Esdras 9. Pagpili og tulo ka mga pangutana
nga imong ipangutana ni Esdras, ug isulat kon unsa sa imong
hunahuna ang iyang tubag pinasikad sa unsay imong nabasa
diha sa Esdras 9.

Ilha ang mga Baruganan sa
Paghinulsol

1. Ang mga tawo naminaw ngadto ni Esdras ug daghan ang
naningkamot nga mahimong mas matarung. Isulat diha sa
imong notebook ug badlisi diha sa imong mga kasulatan
ang tulo ka mga baruganan sa tinuod nga paghinulsol nga
imong makit-an diha sa Esdras 10.

2. Isulti ngano nga ang matag baruganan nga imong nakit-an
sa ibabaw importante ngadto sa proseso sa paghinulsol.

B

A

Panumpa (b. 5)—Saad

Tanang bahandi
pagasakmiton (b. 8)—Ang

kabtangan kinahanglan dili na
maiya niana nga tawo.

Mga dulumtanan (bb. 1, 11,
14)—Mga butang nga sayop
diha sa panan-aw sa Dios

Balaan nga binhi (b. 2)—Mga
tawo sa pakigsaad

Pangulo sa panglapas (b. 2)—
Mga pangulo sa pagbuhat og
sayop

Esdras 9–10

Mga Kaminyoon ngadto sa Dili
Israelita nga mga Asawa

Esdras 8

Panaw ngadto sa Jerusalem

A
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Ang basahon ni Nehemias nagpadayon sa istorya nga gisugdan
diha sa Esdras. Sa labing una nga mga kasulatan sa mga Judeo
ang Esdras ug Nehemias usa ka basahon. Alang sa makatabang
nga impormasyon ni Nehemias ug sa basahon ni Nehemias, tan-
awa ang pasiuna sa Esdras dinhi niini nga giya sa pagtuon ug
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Nehemias.”

Pagpangandam sa Pagtuon sa Nehemias
Samtang imong basahon, hunahunaa ang simbolo sa mga
kuta sa Jerusalem nga gipaningkamutan pag-ayo ni Nehemias
nga matukod. Ngano nga importante kaayo ang pagtukod
niini nga mga kuta? Sa unsa nga paagi ang mga kuta sama
sa mga Judeo?

Unsay imong reaksyon kon ikaw makadungog mahitungod sa
mga problema nga giatubang sa mga tawo sa inyong dapit o sa
lain-laing mga parte sa kalibutan? Ang Nehemias 1 nagrekord
kon unsa ang gibuhat ni Nehemias sa diha nga iyang nadung-
gan ang mahitungod sa pag-antus sa uban.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Nehemias 1

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangitaa ang Importante nga mga
Pulong

Pilia unsa sa imong hunahuna ang upat ka labing importante
nga mga pulong diha sa Nehemias 1. Siguroha nga ikaw mag-
pili og dili mokubos sa usa ka pulong nga naghulagway sa mga
lihok ni Nehemias ug usa nga importante ngadto sa unsay
iyang gisulti. Ipasabut ngano nga imong gipili ang matag
mao nga pulong.

Ang tubag sa Ginoo sa pag-ampo ni Nehemias girekord diha
sa Nehemias 1. Ang Nehemias 2 nagsaysay nga si Nehemias
adunay oportunidad sa pagsulti ni Hari Artajerjes ngano nga
siya masulub-on ug nga ang kasingkasing sa hari nahumok
ngadto kaniya. Niana ang hari mitugot ni Nehemias sa pag-
balik ngadto sa Jerusalem sa pagtabang og tukod pag-usab
sa mga kuta sa siyudad. Gani si Artajerjes mihatag og pinan-
syal nga suporta ug mihatag ni Nehemias og mga sulat nga
dad-on ngadto sa mga gobernador sa mga probinsya aron sa
pagpakita nga si Nehemias adunay pagtugot sa hari. Uban
sa pagtugot ni Hari Artajerjes, si Nehemias dayon mibiyahe
ngadto sa Jerusalem, gituki ang sitwasyon, ug labaw pa su-
kad nga nakaamgo nga siya kinahanglan gayud nga mota-
bang sa pagtukod sa mga kuta sa Jerusalem.
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Ang Persihanon nga Gingharian 500 B.C.

Suba sa Tigris 

Nehemias 2

Nehemias Miadto sa Jerusalem

A

Nanghibilin (bb. 2–3)—Nabuhi

Pagkatalamayon (b. 3)—
Walay pag-uyon

Niining tawo (b. 11)—Ang
hari

Nehemias 1

Pag-ampo ni Nehemias
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Usa ka Ehemplo sa Hugot nga Pagtuo

1. Unsa ang gisulti ni Nehemias aron pagdasig sa mga
katawhan?

2. Sa unsa nga paagi mitubag ang mga katawhan?

3. Giunsa pagtubag ni Nehemias ang mga “tigbiay-biay”?

4. Sa unsa nga paagi atong magamit unsay gibuhat ni
Nehemias sa dihang naningkamot sa paghuman og usa ka
butang nga ang Ginoo o iyang sulugoon nagsugo kanato sa
pagbuhat?

Ang Nehemias 3 naglista sa mga pangalan og sa mga pundok
sa mga katawhan kinsa mitrabaho sa pagtukod og usab sa mga

kuta sa Jerusalem ug nagsaysay kon unsa nga bahin sa kuta
ang ilang gitrabaho.

Ang Nehemias 4 nagsaysay kon sa unsa nga paagi si
Sanballat, gobernador sa mga Samarianhon, mipadayon
sa pagbiay-biay ug pagsupak sa pagtukod og usab sa mga
kuta sa Jerusalem. Sa diha nga iyang nadiskobrehan nga
dili niya mahunong ang trabaho pinaagi sa pagbiay-biay sa
mga katawhan, siya misulay sa pag-atake sa pisikal nga pa-
agi sa mga magtutukod aron sa paghunong kanila. Apan si
Nehemias ug ang mga katawhan nag-ampo alang sa pana-
bang sa Ginoo ug gibutang ang katunga sa mga magtutu-
kod sa “buluhatong paggwardya.” Ang Ginoo mipanalipod
kanila aron sila makapadayon sa ilang mga buhat. Kini nga
mga Judeo adunay hugot kaayo nga pagtuo diha sa Ginoo
bisan taliwala sa sama ni Satanas nga pagbiay-biay og pag-
supak ngadto sa ilang maayo nga mga buhat.

Ang Nehemias 5 nagsaysay kon giunsa ni Nehemias, sama
ni Hari Benjamin diha sa Basahon ni Mormon (tan-awa
sa Mosiah 2), sa pagdala sa iyang mga katawhan nga wala
magbuhis kanila. Siya usab mihimo og mga balaod nga nag-
pugong sa mga Judeo gikan sa pagpabayad og dili kasaga-
ran nga ka taas o sobra kaayo nga tubo sa utang diha sa
usag usa (gitawag og “pagpatanto sa hilabihan sa salapi),
naghunong sa gibuhat sa mga Judeo sa pag-ulipon sa uban
nga mga Judeo kinsa utangan nganha kanila.

Usahay kini lisud isulti kinsa gayud ang gusto sa unsay la-
bing maayo alang kanato. Ang mga tawo nga adunay dau-
tan nga mga tuyo tingali mosulay sa pagbitik kanato aron
sila sa kaugalingon makapahimulos gikan sa atong kalisda-
nan. Kon kita masulundon ngadto sa Dios ug nagsalig sa
paggiya sa Espiritu, hinoon, tingali kita makalikay sa pag-
lingla. Ang Nehemias 6 nagsaysay kanato unsay gibuhat ni
Nehemias sa usa ka sitwasyon diin ang uban naningkamot
sa pagpasakit kaniya ug paghunong sa iyang buhat.

Nehemias 6

Nehemias Naghuman 
sa mga Kuta

Nehemias 5

Nehemias: Usa ka 
Gamhanang Lider

Nehemias 3–4

Ang mga Tigtukod 
Nag-atubang og 
mga Pagsupak

A

Lugar sa templo

Ganghaan 
sa isda

Ganghaan 
sa karnero

Ganghaan sa 
pagtigum

Silangan nga 
ganghaan

Ganghaan 
sa kabayo

Ganghaan sa tuburan

Mga hagdanan dulhog 
ngadto sa Siyudad ni David

Ganghaan nga 
pagayaboan sa 

kinalibang

Jerusalem sa Panahon ni Nehemias
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Nehemias 6

Nehemias 6:10–13—Ngano nga si Nehemias Dili
Mosulod sa Templo?
Si Semaias tataw nga kabahin sa plano sa pagpahunong sa mga
paningkamot ni Nehemias, ug si Semaias ingon nga “natakpan”
sa iyang panimalay kabahin sa plano. Si Semaias mipakita ingon
og ang kinabuhi ni Nehemias anaa sa kuyaw ug gisultihan si
Nehemias nga kinahanglan siyang mosulod sa templo, kuhaon
ang mga sungay sa halaran, ug mag-ampo nga ang iyang kina-
buhi panalipdan, diin mao ang lihok nga gipamulong diha sa
balaod ni Moises (tan-awa sa Exodo 21:14; 1 mga Hari 1:50–51;
2:28; 2 Mga Hari 11:15). Nailhan ni Nehemias ang plano batok
kaniya ug mipili sa pagsalig sa Ginoo alang sa panalipod. Lain
nga katarungan nga si Nehemias wala mosulod sa templo tu-
ngod kay siya dili pari. Si Semaias ug ang uban nangandoy sa
pagdaot sa reputasyon ni Nehemias ngadto sa mga katawhan,
apan sila napakyas.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paglikay sa Lingla

1. Hinganli ang mga tawo diha sa Nehemias 6 kinsa misulay sa
pagpasakit ni Nehemias, ug ipasabut og ngano.

2. Unsa nga mga butang ang gihimo ni Nehemias aron sa pag-
likay nga mahulog ngadto sa ilang mga “laang”?

3. Isulat unsa ang gisulti sa mosunod nga mga kasulatan mahi-
tungod sa kon unsay atong mabuhat aron sa paglikay nga
malingla: Helaman 3:29–30; Doktrina ug mga Pakigsaad
43:2–6; 46:7–8; Joseph Smith—Mateo 1:37.

Ang Nehemias 7 usa ka rekord sa mga tawo kinsa namalik
ngadto sa Jerusalem uban ni Zorobabel (tan-awa sa Esdras 2).
Sama lamang diha sa Esdras ang Nehemias 7 nagsulat nga
kadto kinsa wala makahimo sa pagpakita sa ilang pangalan pi-
naagi sa ilang genealogy nga sila anaa sa husto nga kagikan
wala tuguti nga makabaton og priesthood.

Sa unsa nga paagi ang imong
kinabuhi malahi kon ikaw dili
gayud makadungog, maka-
basa, o gani makabaton og
kopya sa mga kasulatan? Sa
mga panahon ni Nehemias,
ang mga kasulatan gisulat
ngadto sa linukot nga mga
papel, busa kini nagkinahang-
lan og dako nga paningkamot
ug sakripisyo sa pagbaton og
usa. Ang bisan kinsa nga

adunay kompleto nga kopya gihunahuna nga bulahan. Ang
mga katawhan sa panahon ni Nehemias wala makabasa o ma-
kadungog sa mga kasulatan sulod sa daghan nga mga katui-
gan. Samtang imong basahon ang Nehemias 8, itandi unsa
ang gibati sa mga katawhan sa diha nga ilang nadungog ang
mga kasulatan ngadto sa unsay imong gibati ug gibuhat sa
diha nga ikaw adunay oportunidad sa pagbasa o pagpaminaw
sa mga kasulatan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Nehemias 8

Nehemias 8:13–18—Ilang Nabasa diha sa mga
Kasulatan nga sila Kinahanglan nga Mopuyo sa
mga “Payag”

Ang mga Judeo sa panahon ni
Esdras nakadiskobre diha sa
mga kasulatan og sugo sa “pag-
puyo sa mga payag.” Ang sugo
nagpasabut ngadto sa Fiesta sa
mga Tabernakulo, nga usa ka
sagrado nga pagsaulog nga gi-
hatag og una sa Ginoo ngadto
ni Moises ug sa mga anak ni
Israel (tan-awa sa Levitico
23:33–44.

Managsubo (b. 11)—Masakitan

Nehemias 8

Esdras Nagbasa sa mga 
Kasulatan ngadto sa 

mga Katawhan

Nehemias 7

Ang mga Pangalan 
Niadtong mga Namalik

A

Naglalang (b. 8)—Nagtumo-
tumo, nagpakaaron ingnon

Nanaghinuktok sa ilang
kaugalingon nga mga mata
(b. 16)—Nawad-an og kadasig
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangita og Importante nga mga
Pulong

1. Basaha ang Nehemias 8:2–12 ug paghimo og lista sa mga
pulong nga sa imong hunahuna labing maayo nga naghu-
lagway kon sa unsa nga paagi mibati ang mga katawhan
mahitungod sa ilang pagkadungog ni Esdras nga nagbasa
ug nagpasabut sa mga kasulatan ngadto kanila. Ikaw tingali
buot nga mobutang og timaan niini nga mga pulong diha sa
imong mga kasulatan.

2. Pagpili og usa sa mga pulong diha sa imong lista ug isaysay
ang mahitungod sa usa ka panahon nga ikaw mibati sa sama
nga paagi; o, pagpili og usa sa mga pulong diha sa lista ug
isaysay ngano nga ikaw naghunahuna nga ang mga tawo
mitubag sa paagi nga ilang gihimo sa diha nga si Esdras mi-
tudlo sa mga kasulatan.

3. Hain nga mga pulong diha sa Nehemias 8:2–12 ang imong
gihunahuna nga naghulagway sa unsay gibuhat ni Esdras sa
pagtabang sa mga katawhan nga makaangkon og talagsaon
nga kasinatian pinaagi sa mga kasulatan?

Atong mabasa diha sa Basahon ni Mormon nga “ang pagsang-
yaw sa pulong … may gamhanan nga epekto diha sa mga hu-
nahuna sa mga katawhan kay sa espada, o sa bisan unsa pa”
(Alma 31:5). Ang Nehemias 9–10 naglangkob og mga ehemplo
niini nga kamatuoran.

Diha sa Nehemias 9 atong mabasa nga tungod kay sila naka-
dungog sa pulong sa Dios (tan-awa sa Nehemias 8), ang
mga katawhan mipuasa, mikumpisal sa ilang mga sala, ug
misimba sa Ginoo. Ang mga pari dayon mihatag sa mga ka-
tawhan og usa ka kinatibuk-ang paghulagway sa ilang ka-
saysayan gikan sa panahon ni Abraham, nagpakita unsa ka
maloloy-on ang Ginoo sukad nganha kanila hangtud sa
ilang panahon.

Diha sa Nehemias 10 atong mabasa nga ang mga pari mi-
himo og mga pakigsaad nga hingpit nga mohupot sa mga ka-
sugoan. Ang uban sa mga katawhan misunod sa ehemplo sa
ilang mga pari ug mihimo usab niini nga pakigsaad. Ang
mga hitabo nga girekord diha sa mga kapitulo 9–10 nagpa-
kita og pipila ka mga panalangin sa pagbasa, pagtuon, pagpa-
malandong, ug sa paggamit sa mga kasulatan diha sa atong
mga kinabuhi.

Ang Nehemias 11 naghatag sa mga pangalan sa mga lider sa
mga katawhan sa Israel ug hain kanila ang gigahin sa pagpuyo
sa Jerusalem. Ang kapitulo 11 naghisgot usab sa uban kinsa
gigahin sa pagpuyo sa lain nga mga siyudad sa yuta.

Ang unang seksyon sa Nehemias 12 naglangkob sa mga
pangalan sa mga pari ug mga Levihanon (mga tighupot
sa priesthood) kinsa mibalik ngadto sa Jerusalem diha sa
grupo ni Zorobabel (bb. 1–9). Ang sunod nga seksyon nag-
langkob sa mga pangalan sa mga pari ug mga Levihanon
sa panahon ni Nehemias, kinsa mga kaliwat sa orihinal
nga grupo (bb. 10–26). Ang uban nga kapitulo nagsaysay
mahitungod sa pagpahinungod sa mga kuta sa Jerusalem
(bb. 27–47).

Pila ka higayon human sa pagpahinungod sa mga kuta sa
Jerusalem, si Nehemias mibalik aron makig-uban ni Hari
Artajerjes sa Babelonia. Ang Nehemias 13 nagsaysay sa is-
torya kalabut sa unsay iyang nakita sa diha nga siya mibalik
ngadto sa Jerusalem. Tulo ka dagko nga mga butang ang na-
kapahigawad kaniya: (1) usa ka langyaw kinsa wala motuo
sa Dios sa Israel gitugutan sa pagpuyo diha sa balay sa
Ginoo, (2) ang mga katawhan wala mobalaan sa Adlawng
Igpapahulay, ug (3) ang mga katawhan—bisan ang mga
pari ug ang mga Levihanon—nanagminyo sa gawas sa 
pakigsaad. Si Nehemias miawhag sa mga katawhan sa 
pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagsunod
niini nga mga kasugoan. Kita usab nagpakita sa atong 
pagkamatinud-anon ngadto sa Dios karon pinaagi sa pag-
tambong sa templo, pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay,
ug sa pagminyo diha sa pakigsaad.

Nehemias 13

Nehemias Nagpadayon sa
Pagsangyaw og Paghinulsol

Nehemias 11–12

Ang Pagpahinungod sa Kuta

Nehemias 9–10

Ang Gahum sa Pulong

A
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Ang Basahon ni Ester
Ang Istorya sa usa ka Bayaning Babaye
nga Judeo 
Dili si Ester ang misulat sa basahon ni Ester, apan ang iyang ti-
buok istorya, makita diha sa basahon. Ang istorya nahitabo sulod
sa usa ka panahon diin daghan ang mga Judeo sa Persia (sa bana-
bana 460–30 B.C.) ug nagsaysay kon sa unsa nga paagi ang mai-
sugon nga mga lihok ni Ester miluwas sa iyang mga katawhan
gikan sa kalaglagan. Ang mga katawhang Judeo nagsaulog giha-
pon niining maanindot nga hitabo uban sa usa ka malipayon nga
fiesta nga gitawag nila og Purim. Ang mga Judeo nagbalik og
basa niini nga istorya; ang pipila sa mga katawhan namakpak ug
nanghugyaw alang sa mga bayani ug nagtunglo sa mga dautan
nga tawo. Tungod kay ang basahon ni Ester usa ka istorya, ang
mga seksyon nga “Pagsabut sa mga Kasulatan” ug ang “Pagtuon
sa mga Kasulatan” naglukop sa tibuok nga basahon. Alang sa du-
gang nga impormasyon kabahin sa basahon ni Ester, tan-awa sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Ester.”

Pagpangandam sa Pagtuon sa Ester
Si Ciro mao ang unang hari sa Gingharian sa Persia. Siya gisun-
dan sa iyang anak nga lalaki nga si Cambyses, kinsa mimando sa
mubo nga panahon. Human sa kamatayon ni Cambyses, usa ka
tawo nga ginganlan og Dario nahimo nga hari sulod sa daghan
nga mga katuigan. Human mamatay si Dario, ang iyang anak nga
lalaki si Xerxes, mimando isip ang ikaupat nga hari sa Gingharian
sa Persia. Si Xerxes, nga mao ang iyang Griyego nga pangalan,
nailhan diha sa basahon ni Ester pinaagi sa iyang Persiyano nga
pangalan, si Assuero.

Bisan tuod ang Ester nagsunod human sa Nehemias diha sa in-
yong Biblia, ang mga hitabo diha sa Ester sa tinuod nahitabo
treynta ka tuig sa wala pa ang mga hitabo diha sa Nehemias. Si
Xerxes o Assuero, mao ang hari sa panahon ni Nehemias kinsa
ingon og mahigalaon kaayo ngadto ni Nehemias ug sa mga
Judeo. Tingali kini tungod sa unsa ang nahitabo diha sa basahon
ni Ester. Kon dili pa ang mga hitabo diha sa basahon ni Ester, ti-
ngali walay basahon ni Nehemias!

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ester 1

Ester 2

Ester 3

Ester 4

Ester 5

Ester 6

Ester 8

Ester 9

Pagtuon sa mga Kasulatan

Gamita ang Ilang Ehemplo

Pagsulat mahitungod sa unsay imong hunahuna nga makat-
unan sa usa ka tawo nga imong ka-edad gikan sa mga ehemplo

A

Nabalit-ad (b. 1)—Bali sa daan nga paagi

Nangaliyupo (b. 3)—Ang
pagpangayo inubanan sa
dakong pagbati

Lalang, gilalang (b. 3)—Plano,
giplano

Pagtindog alang sa ilang ki-
nabuhi (b. 11)—Pagpanalipod
sa ilang mga kaugalingon

Moasdang (b. 11)—Moatake
uban ang katuyoan sa
pagpasakit

Salakmiton (b. 11)—Ganti

Bisti (bb. 8–11)—Sinina

Kaligutgot (b. 9)—Kasuko Bitayanan (b.14)—Usa ka
dapit sa pagpatay og usa ka
tawo pinaagi sa pagbitay

Cetro (b. 11)—Usa ka sungkod nga simbolo sa awtoridad

Gihunahuna nga pagtamay
(b. 6)—Midumili sa sugyot

Rifa (b. 7)—Usa ka butang nga
nagtugot kanimo sa pagpili og
numero pinaagi sa swerte,
sama sa dice

Pagkuha sa tanan nga inagaw
alang sa usa ka salakmiton (b.
13)—Pagkuha sa ilang mga
butang isip usa ka ganti

Nahupay (b. 1)—Nakalma

Ighihinlo (bb. 3, 9, 12)—Mga
pangtambal aron mahimo nga
mas maanyag ang mga babaye

Pagpatilaw (b. 21)—Pagpatay

Gisuginlan (b.22)—Gisultihan

Natuman (b. 5)—Natapos

Eunucos (bb. 12, 15)—
Gobernador sa tanan nga
mga kaayohan sa hari

Manggialamon nga mga
tawo, nga naghibalo sa
mga panahon (b. 13)—Mga
tigpanagna pinaagi sa mga
bitoon

Pagtamay (b. 18)—Walay
pagtahud

Kaligutgut (b. 18)—Kasuko

Mabalhin (b. 19)—Mausab
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sa matag mosunod nga tulo ka mga tawo: Reina Vashti,
Mardocheo, ug Ester. Alang sa matag tawo, paghatag og piho
nga mga ehemplo ug mga pakisayran gikan sa mga kasulatan
isip kabahin sa imong pagpasabut.

Importante nga Bersikulo nga
Hinumduman

1. Basaha ang Ester 4:14 ug unya isulat kini sa imong kaugali-
ngon nga mga pulong.

2. Ang pangutana ni Mardocheo ngadto ni Ester diha sa
Ester 4:14 maayo tingali nga ipangutana kaninyo karon. Si
Presidente Ezra Taft Benson mitabang sa pagtubag sa pangu-
tana sa diha nga siya miingon, “Sulod sa dul-an sa unom ka
libo ka tuig, gireserba kamo sa Dios aron matawo sa kata-
pusang mga adlaw sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa
Ginoo. Ang ubang mga indibidwal mopahilayo; pero ang
gingharian sa Dios magpabiling tibuok aron sa pagsugat sa
pagbalik sa iyang pangulo—gani si Jesukristo. Samtang ang
atong henerasyon sama ka dautan sa panahon ni Noe, sa 

dihang gilimpyohan sa Ginoo ang kalibutan pinaagi sa lu-
nop, adunay dakong kalainan niini nga panahon. Kini mao
nga ang Dios mitagana alang sa katapusang hugna sa pipila
sa Iyang labing lig-on nga mga anak, kinsa motabang sa
pagbayaw nga magmadaugon ang gingharian. Diha niana
nga kamo misulod, kay kamo mao ang henerasyon nga kina-
hanglang maandam sa pagsugat sa inyong Dios” (The
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 104—5).

Si Presidente Benson miingon usab, “Sa tanang kapanahu-
nan ang mga propeta milantaw paubos sa mga agianan sa
atong kapanahunan. Binilyon sa mga nangamatay na ug
kadtong matawo pa nanagtan-aw ngari kanato. Ayaw sa
pagkasayop niini—kamo mga pinili nga henerasyon. Wala
pay gilauman nga mas labaw diha sa mga matinud-anon sa
ingon ka mubo nga panahon kay sa anaa kanato” (Teachings
of Ezra Taft Benson, 105). Pagsulat og journal ngadto sa imong
klase nga magsaysay ngano nga importante alang kanila sa
paghinumdom nga sila mianhi sa gingharian “sa ingon nga
panahon sama niini.”

B

Ang Basahon ni Job
Ngano nga Ngil-ad nga mga Butang Mahitabo
man sa Maayo nga mga Tawo?

Matag adlaw, ang trahedya ug
pag-antus mahimo nga moabut
sa mga kinabuhi sa mga tawo.
Mga hinigugma mamatay o
wala nay kaayohan nga sakit,
aksidente, o natural nga kadau-
tan. Ngano nga ang Ginoo ma-
katugot niining mga butanga
nga mahitabo? Ngano nga sila
mahitabo bisan gani ngadto ni-
adtong kinsa nag-alagad sa
Ginoo sa kakugi? Ang Ginoo ba
ang naghimo niini nga kasaki-
tan, kagul-anan, ug kamatayon?

Sa pagtubag niini nga mga matang sa mga pangutana, si
Presidente Spencer W. Kimball miingon, “Tubaga kon makahimo
ka. Ako dili, kay bisan tuod ako nakahibalo nga ang Dios adunay
dako nga papel sa atong mga kinabuhi, ako wala masayud unsa
ka dako ang iyang gihimo aron mahitabo ug unsa ka dako ang
iya lamang nga gitugutan. Bisan unsa ang tubag niini nga pangu-
tana, adunay lain nga akong gituohan nga sigurado.

“Makapugong ba unta ang Ginoo niini nga mga trahedya? Ang
tubag mao, Oo. Ang Ginoo makagagahum, uban sa tanan nga
gahum sa pagkontrolar sa atong mga kinabuhi, pagluwas ka-
nato sa sakit, pagpugong sa tanan nga mga aksidente, pagma-
neho sa tanan nga mga eroplano ug mga sakyanan, pagpakaon
kanato, pagpanalipod kanato, pagluwas kanato sa kahago, pan-
limbasog, sakit, bisan gikan sa kamatayon, kon siya buot. Apan
siya dili” (Faith Precedes the Miracle [1972], 96). Ngano nga ang
Ginoo dili mopanalipod ug moluwas kanato gikan sa tanan nga

mga kasakit ug pagbatok sa mga kasinatian sa kinabuhi? (tan-
awa sa Abraham 3:25). Ang pagbuhat ba sa ingon makapalig-on
o makapahuyang kanato?

Ang basahon ni Job may kalabutan sa malisud nga mga pangu-
tana. Ang Job nagsaysay sa istorya kabahin sa usa ka matarung
nga tawo kinsa nag-antus sa hilabihan. Giunsa niya pag-atubang
ang iyang mga kasakit ug unsa ang iyang nakat-unan gikan sa
iyang mga kasinatian makatudlo kanato og importante nga mga
leksyon mahitungod sa atong pag-antus ug sa kaguol niadto nga
naglibut kanato. Ang Ginoo migamit sa istorya ni Job aron sa
pagtudlo ni Propeta Joseph Smith mahitungod sa kasakit sa pana-
hon sa diha nga ang Propeta didto sa Bilanggoan sa Liberty ug
nahibulong ngano nga siya nag-antus (tan-awa sa D&P 121:1–33).
Samtang imong basahon ang Job, hunahunaa unsa ang imong 
nakat-unan mahitungod sa plano sa Langitnong Amahan ug 
unsa ang katuyoan sa pag-antus diha niana nga plano.

Pagpangandam sa Pagtuon sa Basahon ni Job
Bisan tuod kita gamay ra kaayo og nahibaloan mahitungod ni
Job (litukon og Jõb), tingali siya mipuyo sa panahon sa mga pa-
triyarka (Abraham, Isaac, ug Jacob). Ang iyang basahon gibu-
tang diha sa seksyon sa “balak” sa Biblia tungod kay ang istorya
gi-asoy sa balaknon nga paagi, nga naghimo tingali niini nga
usa sa labaw ka lisud basahon ug sabton nga mga basahon sa
Daang tugon. Ang balak, bisan pa niana, nagtabang sa istorya
nga mohatag og mas labaw nga pagbati. Gumikan nga ang ba-
lak gituyo nga basahon og kusog, mahimo nga imong basahon
og kusog ang pipila ka mga bersikulo ang imong nagustuhan ug
tan-awa kon ang pagbuhat sa ingon makatabang kanimo sa pag-
sabut sa pagbati ug buot ipasabut ni Job. Alang sa kinatibuk-an
nga paghulagway sa basahon ni Job, tan-awa sa Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan, “Job.”
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Kon usa ka dili maayo nga butang mahitabo kanimo, unsay
imong reaksyon? Unsay imong bation ngadto sa Dios? Mobati
ka ba og kalain ngadto sa Dios o sa imong kaugalingon kon
ang dili maayo nga butang nahitabo nganha kanimo ug ikaw
“walay gihimo nga sayop”? Ang Job 1 nagsaysay sa unsay re-
aksyon ni Job ngadto sa unsay nahitabo kaniya. Hunahunaa
kon unsa ang imong reaksyon kon ikaw anaa sa sama nga sit-
wasyon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Job 1

Job 1:6–12—Ang Dios ug si Satanas Tinuod ba
Gayud nga Naghimo og Kasabutan?
Dayag nga ang Ginoo adunay gahum ibabaw ni Satanas ug wala
magkinahanglan nga “manghangyo” kaniya. Diha sa Job 1:6–12
atong nahibaloan nga ang Ginoo nahimuot sa paagi sa pagkina-
buhi ni Job apan siya mitugot gihapon ni Satanas sa pagtintal ug
paghimo og mga kasakit alang ni Job. Ang Job 2 naglangkob og
susama nga sitwasyon. Timan-i nga sa mga panahon nga si Job
gisulayan, ang Ginoo mipahimutang ug “balaod” alang sa unsay
himoon ug dili himoon ni Satanas. Atong bation ang pagsalig sa
kaugalingon nasayud nga hangtud nga kita magpabilin nga mati-
nud-anon ngadto sa Ginoo, siya dili gayud motugot ni Satanas sa
paghimo og labaw pa nga mga pagsulay alang kanato kay sa
atong mabuntog (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 10:13).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagsulat og usa ka Rekomendasyon
alang ni Job

Kon si Job nangita pa og trabaho ug mihangyo kanimo sa pag-
sulat og usa ka rekomendasyon mahitungod sa matang sa
iyang pagkatawo, unsa ang imong isulti pinasikad sa unsay
imong nabasa diha sa Job 1?

Pareha o Lahi

Ihulagway kon sa unsa nga paagi si Job mitubag ngadto sa un-
say nahitabo kaniya ug sa unsa nga paagi ang iyang pagtubag
matandi ngadto sa paagi nga ikaw naghunahuna sa itubag
unta sa matarung nga mga tawo.

Si Job mipasar sa pagsulay nga gihatag kaniya diha sa Job 1,
apan ang Ginoo mitugot ni Satanas sa pagpasakit ni Job og
dugang pa. Ang Job 2 mopakita og usab kon sa unsa nga pa-
agi si Job mitubag ngadto sa iyang mga pagsulay.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Job 2

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ihatag ang Imong Opinyon

Sa tanan nga nahitabo ni Job diha saJob 1–2, pagsulat mahitu-
ngod sa usa ka butang nga labing malisud alang kanimo sa
pagsinati, ug ipasabut ngano nga kini malisud kaayo.

Bisan tuod si Job wala mobasol sa Dios alang sa iyang mga ka-
lisud, ang Job 3 naghatag kanato og ideya unsa ka nawad-an
siya og kadasig.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Job 3
Awa-aw (b. 7)—Inusara Pagpalihok (b. 8)—Pagpukaw

Job 3

Nganong Gipakatawo 
Man Gani Ako?

A

Nagpadayon sa iyang katul-
id (b. 3)—Nagpabilin nga
matinud-anon

Iyang alimpulo (b. 7)—ang
tumoy sa iyang ulo

Bika (b. 8)—Piraso sa nabuak
nga kulon

Job 2

Dugang pa nga mga 
Pagsulay alang ni Job

B

A

Nagbalaan (b. 5)—Gihimo nga limpyo diha sa atubangan sa Dios
pinaagi sa mga ordinansa

Job 1

Nawad-an sa 
Tanan si Job, Gawas sa…
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangita og mga Pulong nga may
Simbolo

Paghimo og lista sa tulo ka pulong diha sa Job 3 nga sa imong
hunahuna naghulagway unsa ang gibati ni Job ug ipasabut
ngano nga imong gipili kana nga mga pulong.

Ang Job 4–31 naglangkob sa mga panag-inistoryahay tali
ni Job ug sa iyang tulo ka mga higala kinsa nakigkita ka-
niya (tan-awa sa Job 2:11–13). Ang matag higala, sa iyang
kaugalingon nga paagi, misulti ni Job nga ang Dios mosi-
lot sa mga makasasala, busa tingali si Job nakasala gayud.
Ikaw nakahibalo gikan sa unsay imong nahibaloan diha sa
Job 1, bisan pa niana, nga si Job wala makasala. Sa diha
nga si Job misulay sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon
ug sa iyang pagkamatarung, kini nga mga “higala” mipa-
sangil kaniya og pagpanghambug. Si Job mipasabut nga
siya nakaila og daghan nga dautang mga tawo nga wala
makasinati sa matang sa silot nga iyang nadawat. Ang
mga “higala” mitubag sa pag-awhag kaniya sa paghinulsol
aron ang Dios motangtang sa iyang mga pagsulay. Apan
si Job mipadayon sa pakiglalis nga siya walay binuhatan
nga dautan.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Scripture
Mastery—Job 19:25–26

1. Basaha ang Job 14:14, pangita og pangutana nga gipangu-
tana ni Job, ug isulat ang pangutana diha sa imong note-
book. Dayon basaha ang Job 19:23–27 ug i-summarize kon
giunsa ni Job pagtubag sa kaulahian ang pangutana.

2. Ngano sa imong hunahuna nga ang pagpamatuod ni Job
diha sa Job 19:25–26 importante kaayo ngadto kaniya sa pa-
nahon nga iyang gisulti kini?

Ang Job 32–37 naglangkob sa mga pulong sa usa ka tawo
nga ginganlan og Eliu. Dili kita makasiguro kon kanus-a
siya miuban sa grupo, apan sa tataw siya naminaw sa 
panag-istoryahay tali ni Job ug sa lain nga tulo ka mga tawo.
Siya wala motingog tungod kay siya mas bata ug adunay
pagtahud alang sa iyang mga magulang (tan-awa sa Job
32:4). Sa diha nga si Eliu sa katapusan mipili sa pagsulti,
iyang gisaway si Job tungod kay si Job miangkon nga siya
walay sala. Si Eliu mituo nga si Job misugyot nga ang Dios
dili makiangayon o dili hingpit sa pagtugot kaniya nga mag-
antus pinaagi sa pag-ingon nga siya walay sala. Si Eliu mi-
saway usab sa mga higala ni Job tungod kay sila sa tinuod
wala mohatag ni Job og tubag kon ngano nga siya nag-antus
kay sa paghukom kaniya isip usa ka makasasala. Si Eliu mi-
tanyag og ikatulo nga hunahuna. Iyang gipahayag ang ka-
gamhanan sa Dios ug ang kakulang sa panabut sa tawo sa
pagtugkad sa hunahuna sa Dios sa paagi nga naghatag og
pasabut alang sa tanan nga nanghitabo. Siya misugyot nga
ang mga kasakit dili kanunay usa ka silot alang sa sala, apan
tungod kay ang Dios naghimo og maayo nga mga butang
alang sa iyang mga anak, ang kasakit makaayo sa usa ka
tawo sa pipila ka paagi.

Ang Ginoo sa katapusan mitubag sa mga pag-ampo ni Job.
Siya ingon og wala, bisan pa niana, motubag sa mga pa-
ngutana nga si Job ug ang iyang mga higala nangutana,
sama sa: Ngano nga si Job nag-antus? Hinonoa, ang Ginoo
mihatag og mga tubag pinaagi sa mas daghan pa nga mga
pangutana. Ang mga tubag sa mga pangutana sa Ginoo
naghatag kanato og panan-aw mahitungod sa Dios ug
sa kinabuhi nga mga importante kaayo ngadto sa mga
tawo nga nag-atubang og mga pagsulay diha sa ilang
mga kinabuhi.

Job 38–39

Ang Ginoo Namulong

Job 32–37

Ikaupat nga Higala

Job 4–31

Mga Higala ni Job 
Naghatag Kaniya og Tambag

A
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Nagsulti kabahin sa mga hagit sa kinabuhi, si Elder
Richard G. Scott miingon, “Kon kamo nag-atubang og ka-
sakit, kamo magiyahan sa pagpangutana og daghan nga
mga pangutana. Ang uban naghatag og mapuslanon nga
kaayohan; ang uban wala. Ang pagpangutana, Ngano nga
kini kinahanglan nga mahitabo kanako? Ngano nga ako
mag-antus niini karon? Unsa ang akong nabuhat nga naka-
ingon niini? mogiya kanimo ngadto sa mga dalan nga wa-
lay lutsanan. Kini sa tinuod walay kaayohan nga mahimo
ang pagpangutana nga nagpakita og pagbatok ngadto sa
kabubut-on sa Dios. Hinoon pangutana, Unsa ang akong
angay nga buhaton? Unsa ang akong angay nga makat-
unan gikan niini nga kasinatian? Unsa ang akong angay
nga usbon? Kinsa ang akong angay nga tabangan? Unsaon
nako sa paghinumdom sa akong daghan nga mga panala-
ngin sa panahon sa mga pagsulay? …

“Kini nga kinabuhi usa ka kasinatian sa hugot nga pagsa-
lig—salig diha ni Jesukristo, salig sa Iyang mga panudlo,
salig sa imong kasarang ingon nga gigiyahan sa Espiritu
Santo sa pagsunod niadto nga mga panudlo.… Ang pagsa-
lig nagpasabut sa andam nga pagsunod nga wala masayud
sa katapusan gikan sa sinugdanan (tan-awa sa Proverbio
3:5–7). Aron makakita og mga resulta, ang imong pagsalig
diha sa Ginoo kinahanglan gayud nga mas gamhanan
ug malahutayon kay sa imong pagsalig sa imong kaugali-
ngon nga personal nga mga pagbati ug kasinatian” (sa
Conference Report, Okt. 1995, 18–19; o Ensign, Nob.
1995, 17).

Ang Job 38–39 naghatag kanato og ideya kon unsay makata-
bang ni Job sa pagbaton og mas labaw nga pagsalig diha sa
Ginoo aron nga siya mas hingpit nga mosalig nga bisan unsa
nga mga pagsulay nga iyang nasinati alang lamang sa iyang
kaayohan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Job 38

Pagtuon sa mga Kasulatan

Tubaga ang mga Pangutana sa Ginoo

1. Unsaon nimo pagtubag ang mga pangutana nga gipangu-
tana sa Ginoo ni Job?

2. Isaysay kon unsa sa imong hunahuna ang kinahanglan unta
nga nakat-unan ni Job samtang iyang gitubag ang mga pa-
ngutana nga gipangutana sa Ginoo.

Kon ikaw sa tinuoray nagsugod sa pagsabut sa pagkamakaga-
gahum sa Dios, unsay imong bation?

Ang Job 40 nagrekord sa mga tubag ni Job ngadto sa mga pa-
ngutana sa Ginoo sa diha nga nakahigayon siya sa pagtubag
og daklit sa Ginoo (tan-awa sa Job 38–39). Si Job mipahayag
sa yano sa iyang pagkamapainubsanon agi ug tubag ngadto
sa unsay gisulti sa Ginoo kaniya. Ang Ginoo niana mipadayon
sa pagtudlo ni Job hangtud sa katapusan sa kapitulo 41. Ang
mensahe sa Ginoo sama kaayo sa mensahe diha sa mga kapi-
tulo 38–39, nga mao nga ang Ginoo ang nagmando sa tanan
nga mga butang ug ang tanan nga mga butang alang sa atong
panalangin ug kalipay samtang kita mapainubsanon ug masu-
lundon.

Ang Job 42 nagrekord nga si Job misulti pag-usab ug mipaha-
yag unsa ang iyang nakat-unan sa Ginoo ug unsa ang iyang
gibati mahitungod sa iyang nakat-unan. Dayon ang Ginoo mi-
sulti sa mga higala ni Job sa paghinulsol. Ang katapusang pi-
pila ka mga bersikulo nagsaysay unsa sa kadugayan ang
nahitabo ni Job.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Job 42

Job 42:6—Husto ba nga Maglagot sa Imong
Kaugalingon?
Sa diha nga si Job miingon nga iyang gikalagutan ang iyang kau-
galingon diha sa Job 42:6, siya nagpahayag sa balaknon nga paagi
nga siya nagbasol kaayo alang sa nangaging mga mapahitas-on
nga mga lihok. Kini nga pagbasol usa ka importante nga bahin sa
paghinulsol ug sa pagtubo nga mahimong mas mahisama sa Dios.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Isulti sa Imong Kaugalingon nga mga
Pulong

Isulat ang Job 42:5 diha sa imong kaugalingon nga mga pu-
long, dayon pagsulat og paragraph nga nagsaysay kon unsa sa
imong hunahuna ang gipasabut ni Job sa diha nga misulti siya
unsay iyang gibuhat.

A

Gingil-aran (b. 6)—Naglagot

Ang akong kasuko nasugni-
ban (b. 7)—Ako nasuko kaayo

Nangasubo (b. 11)—Mipakita
og kabalaka

Job 40–42

Job Nakalampos sa Pagsulay

A

Baksan mo karon ang imong
hawak (b. 3)—Andama ang
imong kaugalingon

Bisti niana (b. 9)—Sinina
(sa yuta)

Pleyades, Orion, Mazaroth,
Oso (bb. 31–32)—Hugpong sa
mga bitoon

Arcturus (bb. 31–32)—
Hugpong sa mga bitoon
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Unsa ang Iyang Nakat-unan?

Unsa sa imong hunahuna ang nasabtan ni Job pinaagi sa
iyang kasinatian? Sa dili ka pa motubag, hunahunaa ang mosu-
nod nga mga pangutana ug pahayag:

• Kanus-a si Job nakadawat og kahupayan gikan sa iyang mga
pagsulay? Unsa ang nausab og una, ang mga butang ba sa
gawas ni Job o ang diha sa sulod kaniya?

• Sa unsa nga paagi nga unsay naangkon ni Job sa kadugayan
sa iyang kinabuhi (tan-awa sa Job 42:10–17) maitandi ngadto

sa unsay diha kaniya sa sinugdanan (tan-awa sa Job 1:2–3)?
Unsa kaha ang simbolo sa pagtubo?

• Si Elder Richard G. Scott miingon: “Ako nagpamatuod nga
kamo adunay Langitnong Amahan nga nahigugma kaninyo.
Ako nagsaksi nga ang Manluluwas mihatag sa iyang kina-
buhi alang sa inyong kalipay. Ako nakaila Kaniya. Siya na-
kasabut sa inyong matag panginahanglan. Ako sa walay
duha-duha nakahibalo nga samtang kamo modawat sa Ilang
kabubut-on sa walay pagbagulbol, sila mopanalangin ug
mopaluyo kaninyo” (sa Conference Report, Okt. 1995, 21;
o Ensign, Nob. 1995, 18).

B
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Usa ka Karaan nga Basahon sa Himno
Ang basahon sa Mga Salmo usa ka koleksyon sa sagrado nga
mga balak nga mga pagdayeg ug mga pag-ampo ngadto sa
Ginoo. Ang ulohan niini nga basahon sa Hebreohanon, mao ang
Telhillim, nagpasabut og “mga pagdayeg.” Ang ulohan niini nga
basahon sa Griyego mao ang Mga Salmo, nagpasabut og “mga
awit.” Kadaghanan sa mga balak dinhi niini nga basahon gisulat
isip mga awit ug gituyo nga pagakantahon uban sa de-kwerdas
nga instrumento nga duyog. Ang pag-awit usa ka bahin sa mga
serbisyo sa pagsimba sa templo ug sa mga publikong kalihokan,
sama sa mga lubong, mga kaminyoon, ug uban pang mga kasa-
ulugan.

Ingon nga gihisgutan sa ibabaw, daghan nga mga salmo gisulat sa
pagdayeg lamang sa Ginoo. Agi og dugang, imong makita sa mga
salmo nga sa piho mahitungod sa balaod, sa templo, kinaiyahan, o
makasaysayanon nga mga hitabo. Ang pipila sa labing nindot ug
importante nga mga salmo nagtudlo mahitungod sa Mesiyas, si
Jesukristo. Ang basahon sa Mga Salmo gikutlo diha sa Bag-ong
Tugon labaw kay sa bisan hain nga basahon sa Daang Tugon.

Kita wala makaila sa tigsulat sa tanan nga mga salmo, bisan
og adunay daghan nga may timaan sa tigsulat. Si Hari David
mas gihisgutan sa kanunay isip usa ka tigsulat sa nagkalain-lain
nga mga salmo. Ang uban gihisgutan usab: Moises, Solomon,
Asaph (kang David nga manunugtog), ug ang Levihanon nga
mga pari (ang mga anak nga lalaki ni Core). Usahay ang tigsulat
wala mailhi.

Pagpangandam sa Pagtuon sa Mga Salmo
Ang pagsabut og gamay mahitungod sa Hebreohanon nga
balak makatabang kanimo nga mas makasabut sa Mga Salmo.
Kadaghanan sa balak gisulat sa pinulongan sa pagbati. Ang mga
magbabalak wala maninguha sa “pagtaho” og mga hitabo sama
sa ilang pagpahayag sa ilang mga pagbati. Aron sa pagpahayag
sa ilang kaugalingon, sila kasagaran naggamit og pinulongan
nga may simbolo ug tingali palabihan. Agi og dugang, sila ma-
ninguha usab sa pagpahayag sa ilang mga pagbati o pagdani
sa ilang tigpaminaw pinaagi sa paggamit og matang sa sumba-
nan o garay.

Ang Hebreohanon nga balak nagmugna og kahulugan sa ritmo
pinaagi sa pagbalik-balik sa mga ideya sa usa ka estilo nga gita-
wag og “pagkatugma.” Usahay ang tigsulat mogamit og sama
nga matang sa butang sa nagkalain-lain nga mga paagi, samtang
sa uban nga mga higayon iyang ibutang ang duha ka mga ideya
nga kaatbang ngadto sa lain. Hunahunaa ang mosunod nga
ehemplo gikan sa Salmo 1. Kini nga salmo gisulat sa ubos aron
nga ang gibalik-balik nga mga ideya giuban og pundok. Timan-i
nga usahay ang mga ideya mga dugang nga mga ehemplo sa
unang ideya, samtang sa uban nga mga higayon ang ulahi nga
mga ideya kaatbang sa nauna.

• Ang Salmo 1:1–2 maoy usa ka ehemplo sa kaatbang nga es-
tilo sa pagkatugma:

“Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga da-
utan, ni magatindog sa dalan sa makasasala, ni magalingkod sa
mga lingkuranan sa mga mayubiton.

“Kon dili anaa sa Kasugoan sa Dios ang iyang kalipay; ug sa
Kasugoan niya siya magapalandong adlaw ug gabii.”

• Ang Salmo 1:3–4 nagpakita og pinulongan nga may simbolo
alang sa mga kaatbang:

Ideya. “Ug siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa
kasapaan sa tubig, nga nagdala sa iyang bunga sa iyang pana-
hon; kansang dahon usab dili malaya; ug bisan unsa nga gina-
buhat niya magamauswagon.”

Kaatbang nga ideya. “Dili ingon niini ang mga dautan: kondili
ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin.”

• Ang Salmo 1:5 maoy usa ka ehemplo sa usa ka gibalik-balik
nga ideya:

“Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom, ni ang
mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarung.”

Ang Basahon sa Mga Salmo



• Ang Salmo 1:6 maoy lain nga ehemplo sa kaatbang nga pag-
katugma:

“Kay naila sa Dios ang dalan sa matarung: apan ang dalan sa
dautan mawala.”

Timan-i nga sa ehemplo sa ibabaw ang tigsulat migamit og mga
imahe nga ingon og nagdibuho og mga hulagway pinaagi sa mga
pulong. Kini nga matang sa panulat naghatag og mas labaw nga
gahum ngadto sa mga ideya. Kita tingali moingon lamang nga
ang tawo kinsa makadios ug nahimuot sa kasugoan sa Dios ma-
panalanginan. Apan ang Salmista hinoon mihatag sa imahe sa
kahoy, gitanom duol kaayo sa suba, midawat og kanunay nga
patambok ug pabugnaw ug padayon nga nagtubo ug namunga.
Kana nga imahe nagdala og gahum ngadto sa hunahuna ug ka-
singkasing sa tigbasa o tigpaminaw kay sa nagsulti lamang nga
ang tawo bulahan.

Kon imong basahon ang basahon sa Mga Salmo nagbutang diha
sa hunahuna niini nga mga ideya mahitungod sa Hebreohanon
nga balak, imong mahibaloan nga ang mga salmo mas labaw ka
makapaikag ug ang ilang mga pagtulun-an moabut uban sa mas
dako og gahum diha sa imong kasingkasing.

Tungod kay dili posible nga tun-an ang tibuok basahon sa Mga
Salmo, kini nga giya sa pagtuon motudlo kanimo sa daghang im-
portante nga mga salmo nga gikutlo sa Bag-ong Tugon nga mga
tigsulat, mga salmo nga mahitungod sa Manluluwas, o mga
salmo nga adunay linain nga mga panan-aw kalabut sa impor-
tante nga doktrina sa ebanghelyo. Apan ikaw giabi-abi sa pag-
basa sa tanan nga mga salmo. Tingali ang usa ka salmo nga wala
hisguti dinhi niini nga pagtuon mahimo nga usa sa imong mga
kinaham.

Ang Salmo 22 naglangkob sa mga pulong nga gipamulong
o giawit ni Hari David agi og tubag sa unsay ingon og pa-
dayon nga mga pang-atake gikan sa iyang mga kaaway.
Pangitaa ang mga paagi nga kini nga salmo nagtagna unsa
ang mahitabo sa Manluluwas sa dihang siya mianhi nga
usa ka tawo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Salmo22

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangitaa ang mga Butang
mahitungod sa Manluluwas

1. Agi og dugang ngadto sa Salmo 22, basaha ang Mateo
27:27–50. Paghimo og tsart diha sa imong notebook sama sa
usa nga gipakita dinhi ug i-rekord sa unsa nga paagi ang
Salmo 22 nangatuman diha sa kinabuhi ni Jesus ingon nga
girekord diha sa Mateo 27.

2. Sugod sa bersikulo 19 diha sa Salmo 22, si David mipahayag
og labaw pa ka malaumon nga mga pagbati. Ang mga bersi-
kulo 19–31 mga susama sa pag-ampo, apan kini naglangkob
og importanting mga kamatuoran. Pagpili og usa ka butang
diha sa mga bersikulo 24–31 nga nagpasabut ngano nga kita
“mopahayag” (b. 22), “modayeg” (bb. 22–23), “mohimaya”
(b. 23), o “mahadlok” (b. 23) sa Manluluwas alang sa pag-
antus sa paagi nga gihulagway diha sa mga bersikulo 1–18.

Ang Salmo 23 usa ka naila
nga salmo nga mao ang kapa-
nguhaan sa mga pulong nga
“Ang Ginoo Mao ang Akong
Magbalantay,” usa ka himno
diha sa Santos sa Ulahing
Adlaw nga hymnbook (nu.

Salmo 23

“Ang Ginoo Mao ang 
Akong Magbalantay”

Mga Pakisayran 
diha sa Mateo 27

Mga Bersikulo 
diha sa Salmo 22

Unsa ang 
Nahitabo

1

6–8

16

18

A

Kaulawan sa (b. 6)—
Sinalikway

Tinamay (bb. 6, 24)—
Gikalagutan

Gibudlot ang ngabil (b. 7)—
Gi-insulto

Bika (b. 15)—Piraso sa buak
nga kolon

Nanagrifa (b. 18)—Nagdula
og sugal

Salmo 22

Salmo mahitungod 
ni Jesukristo 
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108) nga nagtudlo kanato mahitungod sa mapinanggaon nga
pag-amuma sa Ginoo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Salmo 23

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ipasabut ang mga Imahe

Ikaw usa sa mga nati nga karnero sa Ginoo diha sa Salmo 23.
Butangi sa kaugalingon nimong mga pulong kon unsa sa imong
hunahuna ang gipasabut sa mosunod nga mga hugpong dinhi
niini nga salmo: “Ang Ginoo mao ang akong magbalantay” (b. 1),
“Siya nagpahigda kanako sa mga sibsiban nga malunhaw (b. 2),
“Gipalig-on niya ang akong kalag” (b. 3), “ang imong baras ug
ang imong sungkod nagpalig-on kanako” (b. 4), ug “ang akong
kopa nagaawas” (b. 5).

Pilia ang Imong Kinaham nga
Hugpong sa Pulong

Pagpili og hugpong sa pulong gikan sa Salmo 23 nga nagpaha-
yag unsay imong gibati mahitungod sa Ginoo. Ipasabut ang
imong gipili.

Ang Salmo 24 mahitungod sa pakig-uban ngadto sa Ginoo kon
siya moanhi.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Salmo 24

Salmo 24:6, 10—Unsay “Selah”?
Sa Hebreohanong pulong gihubad ang selah diha sa mga salmo
nga naggikan sa tinubdan nga pulong nga nagpasabut og
“pagbayaw”.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa nga Kalainan ang Nahimo Niini?

Ihulagway unsa nga kalainan sa imong hunahuna ang mahimo
kon ang usa ka tawo nagtuo gayud sa kamatuoran nga gipaha-
yag diha sa Salmo 24:1.

Scripture Mastery—Psalm 24:3–4

1. Paghimo og lista kon unsa ang gisulti sa Salmo 24:4 nga
atong kinahanglan gayud nga buhaton aron makasulod sa
balay sa Ginoo ug sa iyang presensya. Ihulagway sa imong
kaugalingon nga hunahuna ang matag pulong o hugpong sa
pulong nga imong gilista.

2. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 97:15–17 ug isaysay
unsa ang gisulti sa mga bersikulo mahitungod sa paagi kon
unsaon nato sa pag-adto sa presensya sa Ginoo. Mahimo ni-
mong isulat ang pakisayran diha sa kilid sa imong mga ka-
sulatan sunod sa Salmo 24:3–4.

Tabang gikan sa Hubad ni Joseph
Smith

Unsa nga importanteng mga panabut ang nadugang sa Hubad
ni Joseph Smith ngadto sa Salmo 24:7–10?

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og dili mokubos upat sa mosunod nga mga kalihokan
(A–F) alang sa mga Salmo.

Pinili nga mga Bersikulo
gikan sa mga Salmo

Ang mosunod nga seksyon sa pagtuon motabang
kaninyo sa pagkat-on og pipila ka piho, importante
nga mga bersikulo gikan sa nagkalain-lain nga mga
salmo. Wala ka kinahanglana nga mobasa sa matag

salmo, bisan tuod ikaw gusto pa unta.

C

A

Pagkapuno niana (b. 1)—
Tanan anaa niini

Kabakakan (b. 4)—Walay
kahulugan, temporaryo ug dili
makatagbaw

Makapanumpa sa
malimbungon (b. 4)—
Namakak

Salmo 24

Ang Kalipay sa 
Pag-anhi sa Ginoo

B

A

Imong baras ug imong sungkod (b. 4)—Ang tul-id ug kaw-it og
tumoy nga kahoy nga gigamit sa mga magbalantay sa karnero
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Itandi ang mga Ideya

1. Basaha ang mga Salmo 8:3–4; Moises 1:8–10. Sa unsa nga pa-
agi nga ang kasinatian ni Moises susama nianang tigsulat sa
Salmo 8?

2. Pagsulat mahitungod sa unsay nagtabang kanimo sa pag-
amgo sa pagkamakagagahum sa Ginoo ug nag-awhag ka-
nimo nga mahimong mas mapainubsanon.

3. Tubaga ang pangutana nga pagipangutana diha sa Salmo 8:4.

Usa Ka Panagna mahitungod ni Kristo

Ipasabut kon sa unsa nga paagi ang mga ideya ug mga pagbati
diha sa Salmo 41:9 nangatuman diha sa kinabuhi ni Jesus (tan-
awa sa Mateo 26:14–16; Juan 13:18–26).

Ipasabut ang Kahulugan Sumala 
sa Propeta

Basaha ang Salmo 118:22, dayon ang Mga Buhat 4:10–12. Isulat
sa imong kaugalingon nga mga pulong ang mahitungod sa gi-
panulti ni Pedro diha sa Salmo 118:22.

Ang Gahum sa Pulong

1. Ilista ang tanan nga mga paagi nga ang tigsulat sa Salmo
119:97–105 misulti nga siya nahatagan og kaayohan tungod
kay siya nagbaton sa pulong sa Ginoo ug nasayud sa iyang
mga pagtulun-an.

2. Isaysay ang mahitungod sa mga paagi nga imong gihuna-
huna ang pulong sa Ginoo usa ka “lampara” alang sa in-
yong tiil ug usa ka “kahayag” sa inyong agianan. Basaha
ang 1 Nephi 17:13.

Mga Pangalan ug mga Paghulagway
sa Dios

1. Paghimo og lista sa dili mokubos lima ka lain-lain nga pa-
ngalan alang sa Dios nga imong makit-an diha sa Salmo.
(adunay dili mokubos sa baynte siyete).

2. Ngano sa imong hunahuna ang Salmo naghatag og daghan
kaayo nga nagkalain-lain nga mga pangalan?

3. Paglista og dili mokubos sa lima ka lain-lain nga mga hug-
pong sa pulong nga naghulagway sa Dios diha sa Mga
Salmo (adunay dili mokubos sa treynta y dos).

4. Pagpili og hugpong sa pulong gikan sa lista nga imo pa la-
mang nahimo nga labing tukma nga naghulagway sa imong
mga pagbati mahitungod sa Ginoo.

Pangita og usa ka Kinutlo

Pangita diha sa daghan nga mga salmo nga imong napili.
Pangita og usa ka ideya nga sa imong hunabuna mohimo og
maayo nga panultihon nga ikabutang sa poster. Isulat ang hug-
pong sa pulong ug ipasabut ngano nga imo kining gipili.

F

E

D

C

B

A

Ang Mga Proverbio
Ang proverbio usa ka mubo nga panultihon nga nagtudlo og
husto ug moral nga pamatasan. Ang basahon sa Mga Proverbio
naghatag ingon og praktikal nga tambag alang sa pagpuyo sa
tawo sa iyang relihiyon ug sa paglihok sa husto, moral nga paagi.
Kitang tanan makadawat og kaayohan gikan sa pagsunod sa tam-
bag niini nga basahon.

Pagpangandam sa Pagtuon sa Mga Proverbio
Atong nabasa diha sa 1 Mga Hari 4:32 nga si Solomon misulti og
daghan nga mga proverbio; Ang Proverbio 1:1 nag-ingon nga si
Solomon mao ang tigsulat sa mga proverbio niini nga basahon,
bisan tuod og ang uban nga mga tigsulat gihisgutan usab (sama
pananglit, tan-awa sa Mga Proverbio 30:1; 31:1).

Ang Mga Proverbio naglangkob og mga panultihon sa daghan
nga nagkalain-lain nga mga hilisgutan. Ang usa ka bersikulo ma-
himo nga walay kalabutan sa bersikulo (proverbio) nga nag-una
o nagsunod niini. Kadaghanan sa mga proverbio gisulat diha sa
Hebreohanon nga estilo sa balak nga gihulagway diha sa pasiuna
ngadto sa basahon sa Mga Salmo.

Tun-i ang basahon sa Mga Proverbio sama sa imong gibuhat sa
basahon sa Mga Salmo. Kay sa tun-an ang matag kapitulo, tun-i
ug hunahunaa ang pipila ka importante nga mga bersikulo.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang unom sa mosunod nga napulog duha ka mga kaliho-
kan (A–L) samtang imong tun-an ang basahon sa Mga Proverbio.

Paghimo og Ulohan

1. Ang pipila sa mga katawhan nagtuo nga ang Mga Proverbio
1:7; 9:10 mao ang tema sa basahon sa Mga Proverbio. Basaha
kini nga mga bersikulo. Pinasikad sa unsay imong nabasa,
pagsulat og ulohan alang sa basahon sa Mga Proverbio.
(Timan-i: Ang pulong nga kahadlok sumala sa paggamit dinhi
niini nga mga bersikulo nagpasabut og balaan nga pagtahud
o dako nga pagtahud sa Ginoo.)

A

Mga Proverbio

Usa ka Kinatibuk-ang 
Paghulagway
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2. Gikan sa unsay imong nasinati ug nakat-unan, ipasabut nga
unsay gitudlo niining duha ka bersikulo tinuod.

Scripture Mastery—Mga
Proverbio 3:5–6

1. Pag-drawing og usa ka butang nga nagrepresentar sa kahulu-
gan sa Mga Proverbio 3:5–6. Sama pananglit, mahimo nga
ikaw mag-drawing og diagram o hulagway nga may mubo,
madanihon nga hugpong sa pulong. Ipakita ang imong
drawing ngadto sa imong pamilya ug tan-awa kon sila naka-
sabut sa kahulugan, dayon basaha ang kasulatan ug ipasa-
but ang kahulugan ngadto kanila.

2. Kinsa ang imong nabasa diha sa Daang Tugon kinsa usa ka
ehemplo sa Mga Proverbio 3:5–6? Ipasabut og ngano.

Paghatag og usa ka Ehemplo

Diha sa Mga Proverbio 3:11–12 ang hugpong sa pulong nga
“ang pagkastigo” mao ang pagsilot alang sa katuyoan sa pagta-
rung. Pagsulat og mubo nga sitwasyon o istorya nga nagpakita
sa kamatuoran niini nga proverbio.

Paghimo og Tsart

Paghimo og tsart sama sa usa nga anaa sa ubos ug butangi kini
og impormasyon gikan sa Mga Proverbio 6:16–19 ug gikan sa
imong kaugalingon nga mga hunahuna ug mga kasinatian ma-
hitungod sa unsay “gidumtan” sa Ginoo (kinahanglan adunay
pito ka mga kinaiya nga gilista diha sa Mga Proverbio).

Paghatag og Tambag ngadto sa
usa ka Higala

Hunahunaa nga ikaw nagtabang og usa ka tawo kinsa nakigbi-
sog kon nganong siya kinahanglan magpuyo sa balaod sa ka-
putli. Unsa nga mga bersikulo diha sa Mga Proverbio 6:23–33
ang imong basahon ngadto kaniya? Alang sa matag bersikulo
nga imong gipili, isaysay sa unsa nga paagi imong ipasabut
unsa ang gitudlo sa bersikulo. Sama pananglit, kon imong pi-
lion ang bersikulo 32, ikaw mahimong mangutana “Sa imong
hunahuna unsa nga panabut ang nagkulang sa usa ka tawo
nga nakasala og panapaw?”

Sulayi Kini

Sulayi sa pagpuyo ang mga baruganan nga gitudlo diha sa
Mga Proverbio 15:1, 18; 16:32 sulod sa duha o labaw pa nga
mga adlaw, ug isulat diha sa imong notebook ang mahitungod
sa imong kasinatian.

Isulat Kini sa Imong Kaugalingon
nga mga Pulong

Isulat ang Mga Proverbio 27:12 sa imong kaugalingon nga mga
pulong. Sa unsa kaha nga paagi ang bersikulo 12 magamit
ngadto sa tambag nga atong makuha gikan sa mga propeta
diha sa booklet Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan (34285)?

Isulat ang Kaatbang

Isulat og usab ang Mga Proverbio 30:11–14 aron ang mga
bersikulo mopahayag og mga ideya nga kaatbang gikan sa
mga nakita diha sa mga kasulatan. Busa, imbis ang mga ber-
sikulo nagsulti mahitungod sa usa ka dili matarung nga he-
nerasyon, kini mosaysay mahitungod sa usa ka matarung
nga henerasyon sa Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Unsa
ang imong mabuhat sa pagtabang og pahinabo niining mata-
rung nga henerasyon?

Alang sa Talagsaon nga mga Babaye

Ang Mga Proverbio 31:10–31 naghatag og paghulagway sa usa
ka diosnon nga babaye. Paglista unsay imong gihunahuna nga
lima ka labing importante nga mga kalidad nga gihisgutan, ug
ipasabut ngano nga ang matag usa nga imong gipili 
importante.

Kon ikaw Maalamon Kaayo…

Si Solomon mao ang gituohan nga tigsulat sa kadaghanan sa
mga proverbio. Sa paghunahuna sa imong nahibaloan mahitu-
ngod sa kinabuhi ni Solomon, pangita og proverbio nga sa
imong hunahuna makaluwas unta kaniya gikan sa mga prob-
lema nga diha kaniya sa kaulahian sa iyang kinabuhi.

Mga Proverbio mahitungod sa mga
Katigayunan

Basaha ang mosunod nga mga proverbio ug i-summarize
unsa ang gisulti niini mahitungod sa mga katigayunan: 11:4,
28; 13:7–8; 15:16; 19:17; 21:6, 17; 22:1–2, 4, 7, 9, 16, 22–23; 28:6,
8, 11, 20, 22, 27; 30:7–9.

Mga Proverbio mahitungod sa
Trabaho

Basaha ang mosunod nga mga proverbio ug i-summarize
unsa ang gisulti niini mahitungod sa trabaho: 6:6–11; 10:4,
26; 12:24, 27; 13:4; 14:23; 19:15; 20:4, 13; 21:25–26; 24:30–34;
26:13–16; 28:19.

H

G

F

E

Mga Kinaiya nga 
Gidumtan sa Ginoo

Nganong Naghunahuna Ka 
nga Siya Nagdumot Niini

D

C
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Kinabuhi nga walay Kahibalo sa Plano
Unsaon sa imong mga pagpili ug sa mga kinaiya mahitungod sa
kinabuhi malahi kon ikaw mituo nga kini nga kinabuhi mao la-
mang ang atong pagpakabuhi—nga walay tulubagon sa atong ki-
nabuhi human sa kamatayon?

Ang tigsulat sa Ecclesiastes misulat kasagaran sa iyang basahon
ingon og siya nagtuo nga kini nga kinabuhi mao ra ang tanan.
Pinaagi sa pagsulat gikan niana nga panglantaw siya mipakita
unsa ka makawagtang og kadasig ang kinabuhi nga walay ebang-
helyo. Diha sa katapusan nga kapitulo ang tigsulat miangkon nga
siya gayud mituo nga ang kinabuhi magpadayon human sa ka-
matayon ug nga ang kinabuhi magpadayon sa kahangturan, ang
kinabuhi walay malungtaron nga kahulugan o kalipay gawas kon
kita nag-alagad sa Ginoo ug nag-andam alang sa Paghukom—
diin ang tanan nga ingon og sama sa “kawang” (temporaryo
ug dili makatagbaw) makita kon unsa gayud kini.

Alang sa dugang nga impormasyon sa Ecclesiastes, tan-awa sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Ecclesiastes.”

Ang Ecclesiastes 1–2 nagre-
kord unsa ang gisulti sa “mag-
wawali” (nga maoy tawag
niya sa iyang kaugalingon)
mahitungod sa iyang pagsiksik
aron sa pagpangita og pipila ka
malungtaron nga pagbati sa
kalipay. Samtang imong basa-

hon, paghunahuna giunsa nimo pagbati ang mahitungod sa
mga butang nga iyang nakita ug gibuhat ug unsa ang iyang
gitinguha.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ecclesiastes 1

Ecclesiastes 2

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og Lista

Paglista og dili mokubos lima ka aytem gikan sa Ecclesiastes
1–2 nga giingon sa tigsulat nga makalipay unta kaniya apan
wala. Human sa matag aytem diha sa imong lista, isulat ang
pakisayran sa bersikulo diin kini nimo makit-i. Mahimo nga
imong markahan diha sa imong mga kasulatan ang lima ka 
butang nga imong gipili sa paglista.

Mouyon Ka ba o Dili?

Basaha ang Ecclesiastes 1:18. Pagsulat ngadto sa magwawali
ug sultihi siya ngano nga mouyon ka o dili sa iyang gipaha-
yag didto.

Ang Ecclesiastes 3 nagsaysay kon sa unsa nga paagi ang kina-
buhi adunay mga kasagmuyo; ang dautan ug ang matarung
ug ang maalamon ug ang buang tanan adunay maayo ug dau-
tan nga mahitabo ngadto kanila. Ang kapitulo 3 nagtapos nga
bisan tuod og ang maayo o dautan nga mga panahon nagpang-
hitabo ngadto sa tanan, ang usa ka tawo mas malipayon kon
siya nagpuyo og matarung nga kinabuhi ug nangita og kali-
pay—bisan kon kana nga kalipay dili molungtad. Sa lain nga
pagkasulti, kon ang maayo ug dautan mahitabo ngadto sa ta-
nan, maayo pa tingali nga kita magpahimulos sa maayo sam-
tang kini anaa pa.

Ang Ecclesiastes 3:1–8 mao ang pipila sa kasagaran nga gi-
kutlo nga mga bersikulo diha sa Ecclesiastes. Kini mahimo,
bisan pa niana, nga masaypan og sabut. Pinaagi sa pag-
ingon nga ang tanan adunay panahon, ang magwawali
nag-ingon lamang sa yano nga adunay pila ka mga panghi-
tabo nga mahitabo ngadto sa tanan. Siya wala magsugyot
nga kitang tanan adunay panahon nga usikan o usa ka pa-
nahon sa pagkasilag o pagbuhat og uban nga dili maayo

Ecclesiastes 3

Himoa ang Labing 
Maayo sa Kinabuhi 

Samtang Makahimo pa

B

A

Ang akong kasingkasing
nagmando kanako uban ang
kaalam (b. 3)—Naningkamot
gihapon sa pagkat-on og
kaalam

Pagpahimulos sa binuang
(b. 3)—Paghimo og binuang
nga mga butang

Bahin (bb. 10, 21)—Sweldo
o bayad

Hisayran (b. 14)—Naamguhan

Usa ra ka butang mahinabo
kanilang tanan (b. 14)—Pipila
ka mga butang mahitabo
ngadto sa tanan, bisan unsa
pa ka maalamon o kabuang
ang tawo.

Mabug-at (b. 17)—Ngil-ad

Kasadya (bb. 1–2)—
Kalingawan, kalipayan nga
nagagikan sa malipayon nga
mga kalihokan kuyog sa uban

Paghatag sa akong kaugali-
ngon ngadto sa vino (b. 3)—
Pag-ekspiremento aron masuta
kon ang vino nagdugang ba
og bisan unsa nga kalidad ug
kahulugan sa kinabuhi

Kawang (b. 2, 14)—Walay
kahulugan, temporaryo ug dili
makatagbaw

Gisingkamotan (b. 13)—
Nasamok

Paghakop (bb. 14, 17)—
Nagsamok

Ecclesiastes 1–2

“Ang Tanan Kawang”
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nga mga butang. Wala gayuy usa ka tukma nga panahon
sa dili pagsunod sa mga sugo.

Aduna bay usa ka paagi sa kinabuhi nga naghimo sa mga
katawhan nga malipayon bisan tuod og sila dili motuo o
modawat sa mga kamatuoran mahitungod sa Dios, sa
iyang mga sugo, ug sa kinabuhing dayon? Bisan tuod og
ang magwawali nakakita og daghan nga “kawang”dinhi
sa kalibutan, sa Ecclesiastes 4–5 siya miangkon nga aduna
pay mga butang nga takus buhaton nga mogiya ngadto
sa mas dako nga kalipay diha sa usa ka kalibutan nga dili
kaayo masabtan niya gawas kon (walay pagsabut sa plano
sa Dios).

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ecclesiastes 4

Ecclesiastes 5

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangita og Pipila ka Maayo nga
Tambag

Ang Ecclesiastes mihisgot og daghan nga mga buhat nga sa gi-
hapon maayo nga buhaton bisan og kining “tanan kawang.”
Pagsulat mahitungod sa duha ka mga butang nga imong na-
basa diha sa Ecclesiastes 4–5 nga mahimong maayo nga tam-
bag bisan ngadto sa usa ka tawo kinsa dili motuo sa Dios.
Ipasabut ang tambag ingon og ikaw naghatag niini ngadto
sa usa ka tawo kinsa dili motuo sa Dios.

Ang Ecclesiastes 6 naglangkob og daghan pa nga mga ehemplo
kon sa unsa nga paagi ang katigayunan, kadungganan, ug
mga anak dili hingpit nga makahatag og kalipay. Ang kapitulo
nagtapos nga kon ang kalibutanon nga katigayunan, pagda-
yeg, ug umaabut nga kaliwatan mao ra ang tanan nga anaa,
niana ang kinabuhi walay kahulugan.

Nga nakasulti nga ang “tanan kawang,” o nga sa tinud-anay
walay nagdala og hingpit nga kalipay, ang magwawali, miga-
mit sa Ecclesiastes 7–11 sa pagsulti unsa ang iyang gihuna-
huna nga makahatag sa usa ka tawo og pipila ka temporaryo
nga kalipay. Bisan tuod og ang “tanan kawang”siya miwali
nga aduna pay pipila ka mga paagi sa pagpuyo nga nagdala
og mas daghan nga kalipay kay sa uban.

Pagtuon sa mga Kasulatan

I-summarize ang mga Pagtulun-an

Basaha ang mosunod nga mga bersikulo gikan sa Ecclesiastes
7–11 ug i-summarize unsa ang gisulti sa magwawali nga ki-
nahanglan sa usa ka tawo nga mahibaloan o buhaton aron
makabaton og pipila ka gidaghanon sa kalipay o pagkakon-
tento sa kinabuhi: 7:1, 11–12, 17–22; 8:12–13; 9:4–10; 10:8,
12–14; 11:1, 8–10.

Kon ikaw nahibalo nga ikaw mamatay usa ka semana sukad
karon, unsa ang imong buhaton sa imong katapusan nga
mga adlaw?

Ecclesiastes 12

Ang Panapos

A

Ecclesiastes 7–11

Pagpangita og Pipila ka 
Katagbawan sa Kinabuhi

Ecclesiastes 6

Ang Tanan Kawang Gihapon

A

Ayaw pagpadalia pagsulti
ang imong ba-ba (b. 2)—
Ayaw pagsulti og sakit.

Daghan nga patigayon (b.
3)—Mga trabaho o mga
buluhaton

Pinugos nga pag-agaw (b. 8)—
Grabe nga pagtuis o pag-usab

Nagsud-ong (b. 8)—Nagtan-
aw niini

Kadagaya (bb. 10, 12)—
Daghan kaayo

Gawas (b. 11)—Walay labut

Bahin (bb. 18–19)—Ganti o
ganansya

Pagakasinahan sa iyang isigkatawo (b. 4)—Iyang mga silingan
nasilos kaniya

Ecclesiastes 4–5

Unsa ang Makalipay Kanimo?
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Ang Ecclesiastes 12 naglangkob sa katapusan nga mensahe sa
magwawali. Iyang gipahinumduman ang mga batan-on sa
pagkinabuhi og maayo samtang sila makahimo pa, kay ang pa-
nahon moabut nga sila mamatay. Ang katapusan nga duha ka
bersikulo sa Ecclesiastes 12 naghatag kanato sa unang tinuod
nga ideya nga siya mituo sa mahangturon nga kinaiyahan sa
kinabuhi. Kini nga mga bersikulo nagsugyot nga sa miaging
napulog usa ug tunga ka bersikulo ang magwawali naninguha
sa paghimatuod nga ang kinabuhi nga wala ang Dios adunay
gamay nga kahulugan, apan nga ang pagpuyo og matarung
nga kinabuhi sa gihapon naghimo og kahulugan. Ang pagpuyo
og matarung nga kinabuhi naghimo pa og labaw nga kahulu-
gan kon kita nasayud nga ang kinabuhi mahangturon ug nga
kita pipila ka adlaw mobarug sa atubangan sa Dios ug paga-
hukman. Alang niini nga katarungan, ang katapusan nga
duha ka mga bersikulo sa Ecclesiastes 12 mao ang tinuod
nga mensahe sa basahon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ecclesiastes 12

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og Poster

1. Paghimo og poster nga dili mokubos sa gidak-on sa
usa ka pahina sa imong notebook) kabahin sa unsay
gisulti sa Ecclesiastes nga mao ang tibuok katungdanan
sa tawo.

2. Sumala sa Ecclesiastes 12: 13–14, unsay anaa nga rason alang
kanato nga nagpakasayud ug nagbuhat niini nga “tibuok
nga katungdanan”?

A

Mahimo nga usa ka lulan (b.
5)—Guruyon

Padulong sa iyang pinuy-
anan (b. 5)—Kamatayon

Nagahan-ay (b. 9)—Nagasulat

Mga suyak (b. 11)—Hait,
talinis nga mga tugsok

Makapabudlay sa unod (b.
12)—Makakapoy kanimo

Magasing-abut (b. 1)—
Magkaduol

Mangurog (b. 3)—Matigulang

Tan-awa ang mubo nga sulat alang sa Awit ni Solomon 1:1 sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Awit ni Solomon.”

Ang basahon ni Isaias nakadawat og labaw nga pagtagad ug
pagdayeg gikan sa uban nga mga tigsulat sa kasulatan kay sa
bisan hain nga basahon. Si Nephi migamit sa mga panulat ni
Isaias aron nga “labaw nga makadani [sa iyang mga kaigsoo-
nan] sa pagtuo diha sa Ginoo nga ilang Manunubos” (1 Nephi
19:23), ug miingon “kay ang akong kalag nahimuot sa iyang
mga pulong” (2 Nephi 11:2). Dugang pa, si Nephi miingon nga
ang mga pulong ni Isaias makahimo sa mga katawhan nga “mo-
bayaw sa ilang mga kasingkasing ug magmaya alang sa tanan
nga mga tawo.” (2 Nephi 11:8). Ang igsoon nga lalaki ni Nephi
nga si Jacob mitudlo nga kadtong kinsa sakop sa panimalay ni
Israel kinahanglan nga mopahisama sa mga pulong ni Isaias
ngadto sa ilang mga kaugalingon (tan-awa sa 2 Nephi 6:5; 11:8).
Ang Manunubos mismo mihatag og labing dako nga pagdayeg
sa mga panulat ni Isaias.

“Mahinungdanon ang mga Pulong ni Isaias”
Si Isaias mas kasagaran nga gikutlo diha sa Bag-ong Tugon kay
ni bisan kinsa nga propeta. Ang mga tigsulat sa Basahon ni
Mormon mikutlo o migamit og daghang pulong sa pagpasabut

og maayo sa 35 porsyento sa basahon ni Isaias. Ang Doktrina
ug mga Pakigsaad naghimo sa gibana-bana nga usa ka gatus
nga mga pakisayran ngadto sa Isaias pinaagi sa pagkutlo, pag-
gamit og daghan nga pulong sa pagpasabut, o sa paghubad sa
mga pagtulun-an niini. Sa panahon nga si Kristo mibisita sa
mga Nephite human sa iyang Pagkabanhaw, si Jesus misulti sa
mga katawhan nga sila kinahanglang “mosiksik niini nga mga
butang nga makugihon; kay mahinungdanon ang mga pulong
ni Isaias.”(3 Nephi 23:1).

Mahinungdanon nga Kaagi ni Isaias
Si Isaias mipuyo ug nanagna gikan sa gibana-bana nga 740–700
B.C. Sulod niana nga panahon, ang mga Asiriahanon mibuntog sa
Amihanang Gingharian sa Israel. Ang Habagatang Gingharian sa
Juda, diin mipuyo si Isaias, ubos sa pagbuhis ngadto sa Asiria ug
nag-atubang usab og kalaglagan. Sila naluwas, hinoon, tungod kay
si Hari Ezechias misunod sa tambag ni Isaias. Gipahimangnoan ni
Isaias ang Juda nga sila kinahanglan gayud nga mopadayon sa
paghinulsol o sila usab pagalaglagon—apan pinaagi sa Babelonia
imbis sa Asiria.
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Namulong si Isaias mahitungod sa una ug ikaduha nga pag-anhi
ni Kristo labaw pa kay ni bisan kinsa nga propeta diha sa Daang
Tugon. Siya adunay talagsaon, dinasig nga paagi sa pagtudlo;
kadaghanan sa iyang mga panagna nagamit dili lamang sa iyang
panahon, apan sa panahon ni Jesukristo, hangtud sa atong pana-
hon ug sa umaabut. Usahay bisan ang sama nga bersikulo o pun-
dok sa mga bersikulo magamit sa mas labaw pa kay sa usa ka
yugto sa panahon.

Unsaon Pagbasa ang Isaias
Si Isaias usa ka propeta sa Dios, usa ka batid nga tigsulat, ug
usa ka magbabalak ngadto sa mga tribo sa Israel. Tungod niini
nga hinungdan, ang pipila sa iyang mga panulat mahimong li-
sud nga sabton kon hubaron gikan sa Hebreohanon ngadto sa
lain nga mga pinulongan. Hinumdumi unsa ang inyong nakat-
unan mahitungod sa Hebreohanon nga balak diha sa pasiuna sa
Mga Salmo (tan-awa sa pahina. 131–32). Ang mga ideya nga 
gitiman-an didto uban sa Espiritu Santo motabang kanimo sa
pagsabut sa basahon ni Isaias. Pinaagi sa paggamit og mga
imahe ug mga simbolo, si Isaias sa gamhanan nga paagi mi-
tudlo sa iyang mensahe. Imong mabasa ang mahitungod sa bu-
lan nga naulaw, usa ka yuta nga malipayon kaayo nga ang mga
kahoy namakpak sa ilang mga kamot, ug usa ka basahon nga
namulong gikan sa abug. Kon ikaw nagbasa lapas niini ug sa
uban nga mga imahe aron sa pagsabut sa mga pagbati ug mga
baruganan nga mao ang gisulat ni Isaias, ang iyang mga pulong
mohatag og mas dako nga kahulugan. Samtang ikaw mangayo
sa panabang sa Espiritu Santo, imong masayran nga ang Isaias
mahimo nga usa sa labing makadasig nga basahon sa tanan nga
kasulatan.

Alang sa dugang nga impormasyon kabahin ni Isaias ug sa
iyang mga panulat, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan
“Isaias.”

Kita dili sigurado kon si Isaias misulat sa mga kapitulo diha sa
iyang basahon sa han-ay nga kini makit-an diha sa Biblia. Kini
ingon og, bisan pa niana, nga ang mga kapitulo mainampi-
ngon nga gihan-ay aron labing maayo nga mopahayag sa ti-
buok mensahe ni Isaias. Ang Isaias 1 sama sa usa ka pasiuna
ngadto sa basahon ni Isaias nga nagtan-aw og una ug nag-
summarize sa tibuok basahon pinaagi sa pagsulti: (1) unsa
ang nabuhat sa katawhan nga nakapasuko sa Ginoo (bb. 1–9),
(2) ngano nga sila nagtuo nga dili sila kinahanglan nga mag-
hinulsol (bb. 10–15), (3) unsa ang gisaad sa Ginoo kon sila
maghinulsol (bb. 16–19, 25–27), ug (4)unsa ang mahitabo kon
sila dili maghinulsol (bb. 20–24, 28–31).

Samtang imong basahon, hinumdumi ang tambag ni Nephi
ug ni Jacob: Tungod kay kita sakop sa balay sa Israel, kita kina-
hanglan nga mopakigsama niini nga mga pulong nganhi sa
atong mga kaugalingon (tan-awa sa 1 Nephi 19:23, 2 Nephi
6:5). Daghan sa mga pagtulun-an ug mga panagna ni Nephi
magamit kanato ingon og siya nagsulti niini karon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 1

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Israel Sama sa …

1. Basaha ang Isaias 1:2–9, 21–22, 30–31 ug ilista ang tanan nga
mga imahe, o mga simbolo, nga gigamit ni Isaias sa paghu-
lagway sa mga katawhan sa Juda ug sa ilang mga sala.

2. Hain sa mga sala sa Juda ang mga sala sa mga kataw-
han karon?

A

Nag-alima(b. 2)—Giatiman,
gipakaon, gisininaan

Natugob sa kasal-anan (b. 4)—
Nagpas-an og bug-at nga sala

Mga mamumuhat sa dautan
(b. 4)—Mga makasasala

Kamingawan (b. 7)—Naguba

Usa ka payag sa parrasan, usa
ka payag sa tanaman sa mga
pepino (b. 8)—usa ka
temporaryo nga pasilonganan

Siyudad nga linibutan (b. 8)—
Siyudad nga giatake

Salin (b. 9)—Nahibilin nga
grupo sa katawhan

Kinsay nagkinahanglan niini
gikan sa inyong mga kamot
aron tumban ang akong
hawanan? (b. 12)—Kinsa ang
nagdapit kaninyo nga moanha
sa akong balay?

Mga halad nga kawang (b.
13)—Walay kahulugan nga
mga halad

Bayawon ninyo ang inyong
mga kamot (b. 15)—Pag-ampo

Isaias 1

Si Isaias Nagtawag og 
Paghinulsol sa Israel

Kinatibuk-
an nga 
mga Tema

Pakisayran

Mga 
hilisgutan

Saad sa Mesiyas

Kinatibuk-ang Paghulagway sa Isaias

Juda Ang 
mga 
nasud

Adlaw 
sa 

Ginoo

Paghukom 
ug mga 

panalangin

Ang Jerusalem 
gipatunhay gikan 
sa kalaglagan. 

Kinabuhi ni 
Ezechias 

gilugwayan

Pagkaluwas 
sa Israel

Tigluwas 
sa Israel

Mahima-
yaon nga 
kaugmaon 

sa Israel

Mga paghukom Makasaysayanon 
nga Bahin

1:1 13:1 24:1 28:1 36:1 40:1 49:1 58:1 66:24
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Scripture Mastery—Isaias 1:18

Bisan og ang Ginoo higpit ug migamit og bug-at nga pinulo-
ngan ngadto sa mga Israelita, kita makaila sa iyang gugma sa
paagi nga siya midapit kanila sa paghinulsol. Ang solusyon sa
Ginoo sa atong mga sala ug sa mga suliran tingali dili dali o sa-
yon, apan kini mohatag kanato og malungtaron nga solusyon.

1. I-summarize ang solusyon sa Ginoo alang sa mga kasamok sa
Juda (tan-awa sa Isaias 1:16–19).

2. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42–43 ug isay-
say giunsa sa Ginoo paghimo sa sama nga saad dinhi niini
nga mga bersikulo ingon sa iyang gihimo diha sa Isaias
1:18 ug unsa gayud ang atong buhaton aron sa pagtuman
niana nga saad. 

Ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo mopasiugda sa kaliboan
ka tuig nga panahon sa kalinaw dinhi sa yuta nga gitawag og
Milenyum. Ang mga dautan pagalaglagon sa panahon sa Pag-
anhi ni Jesukristo, apan kadto nga andam sa pagdawat kaniya
makalingkawas ug maglipay uban kaniya. Unsa ang kina-
hanglan gayud nato nga buhaton? Sa usa ka nabantug kaayo
nga panagna, si Isaias misulti sa karaan ug sa modernong
Israel unsa ang kinahanglan gayud nila nga buhaton sa pag-
andam sa pagsugat sa Ginoo ug sa pagpuyo sa Milenyum.
Kini nga panagna “dinoble,” nagpasabut nga kini magamit sa
mas labaw pa sa usa ka panahon ug dapit. Sa ingon, ang pa-
nagna wala lamang magtudlo og kinatibuk-an nga mga baru-
ganan kabahin sa unsay kinahanglan gayud nga buhaton sa
karaan nga Israel aron sa pagtukod sa iyang gingharian apan
usab nagsugyot og piho nga dapit niana nga gingharian sa ka-
tapusan nga mga adlaw sa dili pa ang Ikaduha nga Pag-anhi
ug ang Milenyum.

Diha sa Basahon ni Mormon, si Nephi mikutlo sa Isaias mga
kapitulo 2–14. Ang pagtandi niini nga mga kapitulo ngadto sa
anaa sa 2 Nephi mahimo nga motabang kanimo nga mas la-
baw nga makasabut sa unsay imong gibasa.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 2

Isaias 2:2–4—Ang Bukid sa Ginoo
Ang ”bukid sa Ginoo” nagpasabut sa templo. Diha sa Isaias 2:2–4,
si Isaias mitaho og usa ka panan-awon ug mihimo ug usa ka pa-
nagna nga natuman sa daghan nga mga paagi. Siya miingon nga
kon moabut ang panahon nga ang mga katawhan sa Ginoo mo-
butang kaniya ug sa iyang balay ibabaw sa tanan nga mga bu-
tang, ug kon sila aktibo nga maninguha og tambag gikan kaniya
pinaagi sa pag-adto sa iyang balay, niana ang Zion matukod tali-
wala kanila ug ilang mabatunan ang kalinaw ug ang saad sa ki-
nabuhing dayon. Ang mga propeta karon mitudlo kanato sa sama
nga doktrina. Si Presidente Howard W. Hunter miingon, “Atong
himoon ang templo, uban ang pagsimba sa templo ug mga pakig-
saad sa templo ug kaminyoon sulod sa templo, nga maoy atong
katapusan nga yutan-on nga katuyoan ug ang kinatas-an nga
mortal nga kasinatian” (sa Conference Report, Okt. 1995, 118;
o Ensign, Nob. 1994, 88).

Lain nga katumanan niini nga panagna adunay kalabutan sa
balay sa Ginoo nga pagatukuron diha sa “ibabaw sa tumoy sa
kabukiran” (Isaias 2:2). Dili lamang nga ang panagna adunay
simbolo nga pagpasabut sa pagbutang sa templo diha sa labing
taas nga dapit sa atong mga kinabuhi, apan kini usab adunay
literal nga katumanan diha dapit sa punoang buhatan sa
Simbahan sa ulahing mga adlaw. Kalabut niini nga panagna ni
Isaias, si Elder Bruce R. McConkie miingon, “Kini adunay piho
nga pagpasabut sa Salt Lake Temple ug ngadto sa uban nga
mga templo nga gitukod diha sa ibabaw sa Rocky Mountains,
ug kini adunay kinatibuk-an nga pagpasabut ngadto sa mga
templo nga pagatukuron pa diha sa Bag-ong Jerusalem sa
Jackson County, Missouri” (A New Witness for the Articles of
Faith [1985], 539).

Si Elder B. H. Roberts mitudlo sa importansya sa balaod nga na-
gagikan sa Zion sa diha nga siya misulti. “Alang kanako mao
kana, sa lain nga bahin, ang balaod sa Zion—ang unang baruga-
nan sa sibil nga balaod sa yuta—usa ka baruganan sa balaod nga
nagagikan sa Zion—ang sibil nga balaod nga pagatukuron ug pa-
gapatunhayon dinhi niini nga bulahang yuta sa kagawasan, ug,
nga, sa kadugayan, direkta o sa lain nga paagi nagpanalangin ug
naghimong luwas sa matag yuta sa tibuok kalibutan” (sa
Conference Report, Abr. 1908, 108).

Igatuboy (bb. 2, 11, 17)—
Ibutang sa ibabaw

Magapahimangno (b. 4)—
Maghukom o magtarung
kanila

Molomanalagna (b. 6)—Mga
tawo kinsa managna sa
umaabut uban sa mga timaan
ug mga tilimad-on

Isaias 2

Ngari sa Bukid sa Ginoo
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og Drawing o Sketch

Pag-drawing og usa ka butang nga morepresentar sa mga ideya
nga nakita diha sa Isaias 2:2–3.

Paghatag og Moderno nga Ehemplo

Ang sukaranan nga mensahe sa Isaias 2:2–4 mao nga ang Zion
pagatukuron kon ang Israel mobutang sa templo ug sa mga or-
dinansa ug mga balaod niini ibabaw sa tanan nga butang sa
ilang mga kinabuhi.

1. Basaha ang Isaias 2:6–9 ug ilista unsa ang gisulti sa Ginoo
nga nagpugong sa mga katawhan gikan sa pagdawat sa mga
panalangin sa templo niana nga panahon. Paghatag og mo-
derno nga ehemplo sa matag aytem nga gilista. (Siguroha
nga imong itandi ang bersikulo 9 ngadto sa 2 Nephi 12:9.)

2. Sumala sa Isaias 2:10–22 unsa ang mahitabo sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo, ngadto sa tanan kinsa dili modawat
kaniya tungod sa ilang garbo?

Ang Isaias 3 naglangkob og dugang pa nga paghulagway sa
dautan nga kahimtang sa Israel ug Juda sa iyang panahon ug
unsa ang mahitabo tungod sa ilang pagkadautan. Si Isaias
migamit sa usa sa iyang labing maayo nga imahe nga paghu-
lagway samtang iyang gitandi ang balay sa Israel ngadto sa
mapagarbuhon mapahitas-on nga mga babaye nga sa hingpit
gidayan-dayanan sa labing maurugon nga mga istilo sa pa-
nahon. Kini nga mga kababayen-an, hilabihan ang tinguha
nga makit-ang guapa sa gawas, napasagdan ang tinuod nga
pagka-espirituhanon sa sulod. Atong mahisama kini nga mga
pagtulun-an sa atong mga kaugalingon isip usa ka pahi-
mangno kon unsa ang mahitabo kanato kon kita puno sa
garbo ug kadautan.

Ang Isaias 4 nagsilbi isip kaatbang sa kapitulo 3 pinaagi sa
pagsaysay unsa ang mahitabo kon ang Israel mobalik ngadto
sa Ginoo sa mapainubsanon nga paagi.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 4

Pagtuon sa mga Kasulatan

Hubara ang mga Imahe

Hatagi og mainampingon nga pagtagad ang mga imahe nga gi-
himo ni Isaias dinhi niini nga mubo nga kapitulo. Dili sama sa
mga kababayen-an diha sa katapusan sa Isaias 3, ang mga ka-
babayen-an nga gihulagway sa Isaias 4 mga mapainubsanon.

1. Sumala sa mga bersikulo 2–6 unsa ang mga resulta sa mapa-
inubsanong mga lihok niini nga mga kababayen-an?

2. Unsa ang atong mahimo nga mahisama niana nga mga ba-
baye aron dili na kita maulaw, malimpyohan gikan sa hu-
gaw, mahimo nga usa ka “maanyag ug mahimayaon” nga
mga katawhan, ug pagagiyahan ug pagapanalipdan sa
Ginoo (tan-awa sa bb. 5–6) Mahimo nga imong tan-awon
ang mosunod nga mga kasulatan sa dili ka pa motubag:
2 Nephi 31:13, 17; 32:1–3; Alma 7:14–15; Moises 6:52, 57.

Ang Isaias 5 naglangkob sa gipadayon nga paghulagway ni
Isaias sa mga sala sa Israel ug ang mga sangputanan niadto
nga mga sala. Samtang imong basahon, hunahunaa kon sa
unsa nga paagi nga ang mga sala sa mga katawhan diha sa pa-
nahon ni Isaias sama sa mga sala sa mga katawhan sa atong
panahon ug unsa ang gipamulong sa Ginoo nga mahitabo ni-
adtong kinsa nagdumili sa paghinulsol.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 5
Alad (b. 5)—Koral, paril

Pagatamakan (b. 5)—
Pagatumban

Kini dili pagakapnan, ni
pagagabangon (b. 6)—
Pagaamumahan

Mga sampinit (b. 6)—Mga
tunok o mga kabugangan sa
tunok

Hustisya (b. 7)—Kaangayan

Pagdaug-daug (b. 7)—
Pagpaagas og dugo

Isaias 5

Ang mga Sala sa Israel

A

Mga tigumanan (b. 5)—Mga
katawhan nga nanagpundok

Balongbalong (b. 6)—
Kapasilungan

Dalangpanan (b. 6)—Dapit sa
kalinaw ug walay kuyaw nga

layo gikan sa usa ka makuyaw
o dili maayo nga sitwasyon

Salipdanan (b. 6)—Dapit nga
makapanalipod

Isaias 4

Mga Panalangin alang sa 
mga Mapainubsanon

Isaias 3

Mga Panagna batok sa 
mga Mapagarbuhon

B

A
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang kalihokan A o B samtang imong tun-an ang Isaias 5

Hubara ang Sambingay alang sa Karon

Ang sambingay sa Isaias 5:1–7 mahitungod niadtong kinsa gi-
hatagan sa ebanghelyo. Unsa ang mensahe sa sambingay alang
sa mga miyembro sa atong panahon? Mahimong imong huna-
hunaon ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:27; 82:3; 105:6 sam-
tang imong isulat ang imong tubag.

Alaut!

Ilista ang tanan nga mga tawo kinsa ang Ginoo miingon nga
mosinati og “kaalaut” sumala sa Isaias 5:8–25 ug ihulagway
ang matag grupo sa mga katawhan sa kaugalingon nimong
mga pulong.

Ang Isaias 6 nagsaysay giunsa pagtawag si Isaias nga mahi-
mong usa ka propeta ug unsa ang gipamulong sa Ginoo mahi-
tungod sa iyang mapanagnaon nga misyon. Ang mga bersikulo
1 ug 5 naglangkob sa pagpamatuod ni Isaias nga siya nakakita
sa Ginoo.

Ang Isaias 7–8 nagsaysay mahitungod sa usa ka piho nga
makasasayanon nga hitabo sa gingharian sa Juda, apan ang
panagna dili lamang magamit kaniadto apan nanagna usab
sa pagkatawo ni Jesukristo labaw sa pito ka gatus ka tuig hu-
man niadto.

Ang Isaias 7 nagpasabut nga ang hari sa Israel (ang
Amihanang Gingharian, gitawag usab og Ephraim) ug

ang hari sa Siria naghiusa alang sa mas labaw nga militar
nga kalig-on. Naghiusa silang naglaum sa pagbuntog sa
gingharian sa Juda (tan-awa sa bb. 1–2, 5–6). Ang ilang mga
lihok nakapahadlok ni Achaz, ang hari sa Juda, (tan-awa sa
b. 2). Ang Ginoo misulti ni Isaias sa pagsulti ngadto ni Achaz
sa dili pagkahadlok tungod kay ang mga Asiriahanon moabut
gikan sa amihanan ug mobuntog sa Siria ug sa Ephraim. Si
Isaias misulti nga ang katumanan sa iyang panagna mahimo
nga usa ka pagpamatuod ngadto sa Juda nga ang Ginoo mo-
padayon sa pagpanalipod kanila isip usa ka katawhan. Dayon
si Isaias mihatag ni Achaz og usa ka timaan isip usa ka pag-
pamatuod nga ang iyang mga pulong mga tinuod. Siya mii-
ngon nga usa ka birhen manamkon, manganak og lalaki, ug
pangalanan siya og Emmanuel, nga nagpasabut og “ang
Dios magauban kanato.” Ang pangalan nga Emmanuel nag-
simbolo sa kamatuoran nga ang Ginoo magauban sa iyang
mga katawhan sa Juda. Gipanagna usab ni Isaias nga sa dili
pa kaayo mahingkod ang bata nga makaila sa kalainan tali sa
maayo ug dautan, ang mga Asiriahanon mobihag sa mga hari
sa Siria ug sa Ephraim (tan-awa sa bb. 14–16).

Kini nga panagna diha sa Isaias 7:10–16 adunay mas labaw ka
lawom nga kahulugan. Usa ka katarungan nga ang Dios mopa-
nalipod sa Juda isip usa ka katawhan mao nga tungod kay siya
misaad sa pagpadala sa iyang Anak nganhi sa yuta pinaagi sa
tribo ni Juda ug sa kaliwatan ni Hari David. Kini nga Anak sa
Dios mahimo nga Emmanuel. Si Isaias nagsulti ni Achaz nga
ang Dios mopanalipod sa Juda sa ilang bag-o nga hagit uban sa
Siria ug Ephraim ingon man usab sulod sa daghan nga mga ka-
tuigan hangtud ngadto sa pagkatawo sa Mesiyas.

Ang Isaias 8 nagpadayon sa istorya nga gisugdan diha
sa Isaias 7. Si Isaias misulti sa mga katawhan sa Juda sa
dili pagkaguol mahitungod sa Siria ug sa Amihanang
Gingharian sa Israel tungod kay ang Asiria molumpag ka-
nila. Ang bag-o nga kaguol, hinoon, mao nga ang Asiria mo-
atake usab sa Juda. Ang mga katawhan sa Juda naghunahuna
sa pagpakighiusa ngadto sa uban nga mga nasud diha sa usa
ka “panag-abin” aron sa pagpakig-away batok sa Asiria (tan-
awa sa 9–10). Si Isaias misulti sa mga katawhan nga kon sila
misalig sa Ginoo, siya ang mahimo nila nga kasiguroan, o
“balaang puluy-anan” (bb. 13–14). Siya mipahimangno usab
kanila mahitungod sa pagpaminaw ngadto sa mga tawo kinsa
nag-angkon og pagpadayag, apan wala magdawat niini gikan
sa Dios (tan-awa sa bb. 19–22).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Mga Panagna mahitungod ni
Jesukristo

1. Gamita ang mga tabang sa pagtuon diha sa imong mga ka-
sulatan ug isulat kanus-a ug unsaon sa usa ka tigsulat sa
Bag-ong Tugon paggamit ang Isaias 7:14.

2. Basaha ang Isaias 8:13–14 ug ipasabut kon sa unsa nga paagi
si Jesus mao ang lig-on nga sukaranan diin kita motukod og
tinuod nga tukuran (tan-awa sa Helaman 5:12) ug ang “bato
sa pagkapandol” ug ang “bato sa pagkadugmok” (b. 14).

A

Isaias 7–8

Salig diha sa Ginoo

Isaias 6

Isaias Nakakita sa Ginoo

B

A

Bato, ephah (b. 10)—Mga
yunit sa sukdanan (tan-awa sa
Bible Dictionary, s.v. “weights
and measures”)

Ginabalaan (b. 16)—Gibayaw,
gipahimutang sa taas

Biniyaan nga dapit sa mga
matambok (b. 17)—Ang mga
yuta nga gigamit sa mga
hayop nga sibsibanan
pagapuohon

Gitamay (b. 24)—Giyam-iran,
gikasilagan
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Ang Isaias 9 naglangkob og lain nga bantugan nga nailhan
kaayong panagna mahitungod sa pag-anhi ni Jesukristo. Ang
bersikulo 1 naghulagway sa amihanang bahin sa Amihanang
Gingharian sa Israel, diin mao ang unang dapit nga giatake
sa diha nga ang mga nasud sama sa Asiria miabut gikan sa
amihanan. Gipanagna ni Isaias nga kini nga dapit—nailhan
isip “ang Galilea”—dili mahimo nga kanunay nga masamok
kaayo. Si Isaias misaad nga ang Dios mopadala kanila kanu-
nay og kahayag ug kalipay pinaagi sa pagkatawo sa usa ka
bata kinsa mobali sa “yugo sa [ilang] palas-anon” (Isaias 9;4)
ug pagatawgon og “Kahibulongan nga Magtatambag, Dios
nga Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Ang
Prinsipe sa Pakigdait”(b. 6). Ang tanan niini nga mga pa-
ngalan nagpasabut ngadto sa Mesiyas—ang Hari sa mga
Hari—ug kini nga panagna hingpit nga natuman sa diha
nga si Jesus mihimo kadaghanan sa iyang mortal nga panga-
lagad dinhi niini nga dapit sa Galilea (tan-awa sa Mateo
4:12–16). Ang panagna nagpadayon sa pagkatuman kon ang
tagsa-tagsa ka tawo modawat kaniya isip ilang hari ug takus
alang sa mga panalangin sa kinabuhing dayon (tan-awa sa
Isaias 9:7).

Sa Isaias 9, ang Ginoo mihimo niini nga tataw nga siya mo-
tugot sa Asiria sa pagbuntog sa mga anak sa Israel diha sa
Amihanang Gingharian. Ang mga panagna ni Isaias usab
ingon og nagpasabut nga ang Asiria molaglag sa pipila ka
mga gingharian usab sa Juda. Ngano nga ang Ginoo nagtu-
got sa usa ka nasud sa mga dautang dili tumutuo sama sa
Asiria sa pagbuntog sa iyang mga tawo sa pakigsaad? Sa
Isaias 10 ang Ginoo mitubag niini nga pangutana. Siya mii-
ngon nga tungod kay ang Israel hilabihan kadautan ug tig-
pakaaron ingnon, siya dili na mopanalipod kanila. Ang
Isaias tataw nga nagpahayag, bisan pa niana, nga ang mga
Asiriahanon pagasilutan usab tungod sa ilang pagkadautan.
Dili sila pagatugutan sa paglumpag sa hingpit sa Juda tu-
ngod kay ang Dios motuman pa sa iyang saad kalabut sa
pag-abut sa iyang “dinihugan” o ang Mesiyas (tan-awa
sa Isaias 10:27–34).

Usa ka katarungan nga ang Isaias usa ka importante nga basa-
hon alang sa atong panahon mao nga daghan kaayo sa unsay
nahitabo sa panahon ni Isaias nagpanghitabo sa atong kaugali-
ngon. Kita nagpuyo usab sa usa ka dautan nga panahon, ug
ang Ginoo nagsaad sa dautan nga mosinati sa mga sangputa-
nan sa ilang mga lihok—sama lamang sa mga panahon ni
Isaias. Samtang sa atong panahon ug sa panahon ni Isaias
magkalahi sa mga detalye, ang mga baruganan managsama.
Ang importansya sa Isaias 11 gitudlo ni Propeta Joseph Smith
sa diha nga siya miingon, “Agi og pagdugang ngadto niini,
siya [si Moroni] mikutlo sa ika-onse nga kapitulo sa Isaias,
nag-ingon nga kini hapit na matuman” (Joseph Smith—
Kasaysayan 1:40).

Kadtong kinsa nahigugma sa Ginoo ug naningkamot sa pag-
puyo sa matarung nga paagi tingali mawad-an og gana nga
magpuyo taliwala sa daghan kaayo nga kadautan. Sa panahon
sa pagkanawad-an og gana, importante kini sa pagtan-aw sa
“mas dako nga hulagway” sa plano sa Langitnong Amahan ug
sa pagsabut nga ang pagkamatarung sa kadugayan mopabilin
ug nga siya naghatag og paagi sa pagtubos sa tanan niyang
andam nga mga anak. Ang Isaias 11 mao ang mahitungod ni-
ana nga “mas dako nga hulagway” ug naglangkob og mensahe
sa paglaum kalabut sa unsay buhaton sa Ginoo alang niadtong
kinsa naningkamot sa pag-ila kaniya ug sa pagbuhat sa iyang
kabubut-on.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 11

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang kalihokan A o B samtang imong gitun-an ang Isaias 11.

Saha (b. 1)—Sanga o
salingsing

Baras (b. 4)—Sungkod nga
gigunitan sa usa ka tigmando
aron sa pagpaila sa iyang
gahum

Bakus sa iyang hawak, bakus
sa iyang lawas (b. 5)—Usa ka
bakus

Nagapatlaag (b. 12)—
Nagkatibulaag

Kasina (b. 13)—Kasilos

Managsamok (b. 13)—Mga
kaaway

Isaias 11

Mga Hitabo sa Umaabut

Isaias 10

Ang mga Tiglaglag 
Pagalaglagon

Isaias 9

A Usa ka Panagna mahitungod 
sa Pag-anhi sa Mesiyas
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Hubara ang Isaias uban sa Tabang sa
Uban nga Kasulatan

1. Sumala sa Doktrina ug mga Pakigsaad 113:1–2, mahitungod
sa unsa ang Isaias 11:1–5 

2. Sumala sa Doktrina ug mga Pakigsaad 113:5–6, kinsa ang
“gamot ni Isai” diha sa Isaias 11:10?

3. Sumala sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:40, kanus-a ang mga
hitabo sa Isaias 11 sa kinatibuk-an mahitabo?

Ang Katapusan nga mga Adlaw ug
ang Milenyum

Ang Isaias 11:1–9 naghisgot kabahin sa mga hitabo nga kasaga-
ran sa umaabut pa. Ang Isaias 11:10–16 nagsaysay mahitungod
sa unsay buhaton sa Ginoo sa pagpahinabo sa mga hitabo nga
gisulti diha sa mga bersikulo 1–9.

1. Hain sa mga panagna diha sa Isaias 11 nga imong nakita nga
natuman na o nagsugod sa pagkatuman?

2. Pagsulat mahitungod sa usa ka pagtulun-an sa Isaias 11 nga
nag-awhag kanimo sa pagpabilin nga matinud-anon ngadto
sa Ginoo.

Ang Isaias 12 usa ka mubo nga balak sa pagdayeg sa Ginoo
alang sa unsay iyang mga nabuhat sa pagluwas sa iyang
mga katawhan. Ang Isaias 12 ingon og miabut agi og tubag
sa mahinungdanon kaayo nga mga kamatuoran nga gipamu-
long diha sa Isaias 11 kalabut sa Mesiyas, ang pagpundok sa
Israel sa katapusan nga mga adlaw, ug sa Milenyum. Ang
mga pagtulun-an diha sa kapitulo 12 mahimo usab nga ma-
gamit ngadto ni bisan kinsa nga tawo kinsa moduol aron ma-
kahibalo kabahin sa Ginoo, magpundok ngadto sa Simbahan
sa Ginoo, ug modawat sa kalinaw nga si Jesukristo lamang
ang makahatag.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Mga Pangalan alang ni Jesukristo

Basaha ang mosunod nga mga kapitulo gikan sa unang 12 ka
mga kapitulo sa Isaias, ug ilista ang nagkalain-lain nga mga
pangalan nga gigamit ni Isaias alang ni Jesukristo: Isaias 1:24;
2:3; 3:1; 5:16; 5:24; 7:14; 8:14; 9:6; 11:1; 12:2. Isulti unsa sa
imong hunahuna ang kahulugan mahitungod sa paggamit sa
linain nga pangalan diha sa matag bersikulo. Unsay gihatag
nga gibug-aton sa pangalan mahitungod sa kinaiya o mga li-
hok sa Ginoo?

Ang Isaias 13–14, sama sa Isaias 10, naglangkob og mga pa-
nagna mahitungod sa paglaglag sa usa ka nasud nga mibun-
tog sa mga tawo sa pakigsaad sa Ginoo. Diha sa Isaias 10, ang
panagna mahitungod sa Asiria, ang nasud nga mibuntog sa
Amihanang Gingharian tali sa gibana-bana nga 725–21 B.C.
Ang Isaias 13–14 nagsaysay mahitungod sa Babelonia, ang
nasud nga mibuntog sa Juda tali sa gibana-bana nga 600–588
B.C. Ang karaan nga Babelonia maoy usa sa labing adunahan
ug labing kalibutanon nga mga gingharian sa kasaysayan sa
kalibutan. Sa ingon, ang Ginoo migamit sa Babelonia isip usa
ka simbolo sa mga katawhan kinsa nagpunting diha sa mga
butang sa kalibutan ug isip usa ka kaatbang nga imahe sa
Zion ug sa langit. Ang gipanagna nga kalaglagan sa Babelonia
diha sa Isaias 13 nagsimbolo unsa ang mahitabo ngadto niad-
tong kinsa makig-away batok sa mga katawhan sa Dios ug ni-
adtong kansang mga kasingkasing gipahimutang diha sa mga
butang sa kalibutan kay sa mga butang sa Dios.

Ang Isaias 14 mas ilabi na nga mahitungod sa hari sa
Babelonia, kinsa si Isaias mitandi ngadto ni Lucifer, o Satanas.
Tungod sa mga panulat dinhi niini nga kapitulo, atong makat-
unan pa ang mas daghan mahitungod sa kon sa unsa nga pa-
agi si Lucifer nahimo nga Satanas ug usab mahitungod sa
unsa pa ang mahitabo kaniya ug sa iyang mga sumusunod.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 14

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ngano nga Mosunod Ikaw Kaniya?

1. Ang Isaias 14:12–14 nagsaysay kanato mahitungod kon gi-
unsa nga si Lucifer nahimo nga Satanas. Unsay imong nakit-
an nga labing makapadani mahitungod sa unsay gisulti ni
Isaias?

2. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 76:25–27; Moises
4:1–4 ug pagsulat mahitungod sa dugang nga mga konsepto

A

Mga binihag (b. 2)—Mga
bilanggo

Mga malupigon (bb. 2, 4)—
Kadtong kinsa nagmando ug
nagpasakit sa uban

Kabantug (b. 11)—Garbo

Viola (b. 11)—Mga
instrumento sa musika

Makapakyas (b. 27)—
Makahunong

Baras (b. 29)—Himan sa gubat

Isaias 13–14

Babelonia ug Lucifer

A

Isaias 12

Dayega ang Ginoo

B

A
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nga imong nakat-unan mahitungod sa pagkapukan ni
Lucifer.

3. Sumala diha sa Isaias 14:4–11, 15–20, unsa ang mahitabo ni
Lucifer sa katapusan?

4. Unsa ang dugang nga mga impormasyon nga imong ma-
kat-unan gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad 76:30, 33,
36–38, 44–46?

5. Usa sa mga katarungan nganong kita naningkamot sa 
pagkat-on mahitungod ni Jesukristo mao nga aron kita ma-
kasunod sa iyang ehemplo ug mahimo nga labaw nga sama
kaniya. Ang mga kasulatan lakbit nga naghisgot kon giunsa
nga si Satanas nahimo nga yawa aron kita makaila unsay ki-
nahanglan gayud natong buhaton aron sa paglikay sa pagsu-
nod kaniya. Samtang imong hunahunaon ang mahitungod
sa unsay imong nabasa diha sa Isaias 14 mahitungod sa pag-
kapukan ni Lucifer, pagsulat mahitungod kon ngano nga
ang unsay imong nakat-unan nag-aghat kanimo nga mosu-
nod sa ehemplo ni Jesukristo sa labaw ka hingpit. Pagsulat
usab mahitungod kon unsaon nimo nga mas makahimo sa
paglikay ni Satanas ug sa iyang mga tintasyon tungod sa
imong nakat-unan.

Ang Isaias 15–23 naglangkob og daghan nga mga panagna
mahitungod sa kalaglagan sa mga nasud nga naglibut sa
Israel. Pinaagi sa pagpadayag ngadto sa Israel ug Juda nga
ang tanan nga naglibut nga mga nasud pagalaglagon, ang
Ginoo mihatag kanila og maayo nga mga katarungan sa pag-
salig diha kaniya kay sa pagsalig diha sa bisan unsa nga mga
kasabutan ug panag-abin uban niining kasilinganan nga
mga nasud.

Ang Isaias 15–16 naglangkob og mga panagna mahitungod
sa Moab. Ang nasud gipangalanan sunod ni Moab, kinsa
mao ang anak nga lalaki sa kinamagulangan nga anak
nga babaye ni Lot (tan-awa sa Genesis 19:37) ug kinsa mi-
puyo niana nga nasud uban sa iyang pamilya. Ang mga
Moabihanon kasagaran nga nakiggubat sa mga Israelita,
apan niini nga panahon ang mga Israelita tingali mihuna-
huna og pagpakig-abin sa Moab nga makatabang sa pag-
buntog sa mga kaaway.

Ang Isaias 17 naghatag og panagna nga gitumong ngadto sa
Damasco (Siria) ug Ephraim (ang Amihanang Gingharian).
Ang Damasco ug ang Ephraim naghiusa agi og panag-abin
sa pagbuntog sa Juda, apan sa wala pa sila makaatake, ang
mga Asiriahanon mitunga gikan sa amihanan ug milaglag sa
duha unta ka mga mambubuntog. Ang Isaias 17, nagrekord
og panagna niining duha ka mga nasud ug sa pipila ka mga
epekto sa kalaglagan diha niining duha ka mga nasud.

Ang Isaias 18 nagsulti ngadto sa usa ka yuta nga “lapas sa
mga suba sa Etiopia” (b. 1). Kadaghanan sa mga tighubad
nagpangalan niini nga yuta og Cush, diin ang uban naghuna-
huna nga usa ka nasud sa habagatan sa Ehipto. Ang kapitulo
18 mas labaw ka malaumon kay sa daghan nga mga kapitulo
dinhi niini nga seksyon, ug adunay daghan nga panagbangi
mahitungod sa unsay gipasabut o kahulugan sa kapitulo 18.

Ang Isaias 18 nagrekord sa panagna ni Isaias nga bisan tuod
og ang mga katawhan niini nga nasud “pagatibulaagon ug pa-
gaputlon” ug “pagatunob-tunuban,” sila pagadapiton sa pag-
pundok ngadto sa Bukid sa Zion, diin sila ingon og dawaton
og maayo. Ang katapusan nga bersikulo sa kapitulo mahimo
nga linain ang interes tungod kay kini nagsulti kabahin sa
paghatag sa Ginoo og usa ka “gasa” sa mga katawhan kinsa
“gitibulaag.” Ang pagpundok sa mga katawhan sa yuta ug
pag-andam kanila sa pagsugat sa Ginoo mao ang usa sa mahi-
nungdanon kaayo nga mga katuyoan sa Simbahan sa katapu-
san nga mga adlaw.

Ang Isaias 19–20 nagrekord og mga panagna mahitungod sa
Ehipto, diin mao ang usa sa labing gamhanan nga mga na-
sud sa kalibutan sa panahon ni Isaias. Si Isaias nanagna sa
mga paagi nga ang Ehipto masamok ug sa unsa nga paagi
ang mga Ehiptohanon dili makahimo sa pagsulbad sa ilang
mga kasamok pinaagi sa ilang kaugalingon nga mga abilidad
o mga mini nga dios-dios. Ang Isaias 19 naglangkob usab sa
talagsaong panagna nga sa pipila ka umaabut nga panahon,
ang Ehipto ug ang Israel mosimba og sama nga Dios ug ang
Ehipto pagatambalan sa Ginoo. Gani dugang pa, ang pa-
nagna nagsugyot nga ang Asiria mahimo usab nga mahiusa
ngadto sa Israel ug sa Ehipto sa pagsimba sa Dios.

Ang Isaias 20 piho nga naghisgot mahitungod sa panahon
nga ang Asiria mokuha sa Ehipto nga bihag—nagpakita usab
sa mga katawhan sa Juda og katarungan ngano nga sila kina-
hanglan dili angay nga makig-uban sa lain nga nasud batok
sa Asiria.

Ang Isaias 21 naghisgot mahitungod sa mahimo nga mahitabo
nga kalaglagan sa tulo ka mga nasud: Babelonia (bb. 1–10)
Edom (bb. 11–12), ug Arabia (bb. 13–17).

Diha sa bersikulo 10 ang Ginoo ingon og piho nga nagsulti
ngadto sa mga sakop sa balay sa Israel kinsa unta mahimo nga
mga bihag sa Babelonia duol sa duha ka gatos ka tuig human
sa panahon ni Isaias ug kinsa nanginahanglan sa pag-awhag
nga gitanyag pinaagi niini nga panagna sa kalaglagan sa
Babelonia.

Dagat sa Mediterranean 

EHIPTO
Suba sa
 Etiopia

Suba sa Nile

Pulang Dagat

CIPRO

Asdod

Kamingawan 
sa Negev

Carchemis

Tiro

Jerusalem (Walog sa Panan-awon)

MOAB

EDOM

Damasco

Arabia
Suba sa Eufrates 

Babelonia

Asiria

Suba saTigris 

Babelonia

Nenive

MEDIA

ELAM
Susa

Isaias 15–23

Mga Panagna batok sa 
mga Nasud Nga Wala 
Mag-alagad sa Ginoo
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Ang Isaias 22 nagpasabut ngadto sa pagkapukan sa Jerusalem
ug nagsulti kabahin sa usa ka panahon kanus-a kini nga 
“palas-anon,” o mensahe sa kasubo, pagakuhaon ug ang
Jerusalem kanunay na nga anaa sa kalinaw. Dinhi niini nga
panagna, si Isaias wala lamang mipasabut og ngano nga ang
Jerusalem pagalaglagon. Iyang natan-aw nga ang mga kataw-
han hilabihan ka mapagarbuhon mahitungod sa mga langub-
agianan og sa mga kanal nga ilang gitukod aron sa pagsulbad
sa ilang problema sa tubig apan wala magsimba sa Tigbuhat sa
tubig ni mag-ila nga ang tanan nga mga panalangin nagagi-
kan kaniya (tan-awa sa b. 11). Misaway usab siya kanila 
tungod sa paghimo og mga pagpundok-pundok aron sa pagsa-
ulog sa mga mensahe nga ang naglibut nga mga nasud paga-
laglagon kay sa mosumbalik og lihok sa mapainubsanon nga
paagi ug sa paghinulsol (tan-awa sa bb. 12–14).

Ang Isaias 22 naglangkob usab og mubo nga makasaysayanon
nga istorya nga adunay simbolo sa importante nga kahulugan.
Ang istorya mahitungod ni Sebna, ang tinugyanan sa tipiganan
sa salapi, kinsa usa ka simbolo sa mga kinaiya sa mga katawhan
sa Jerusalem niana nga panahon. Si Isaias mipasangil ni Sebna
sa pagkapuno og garbo mahitungod sa katigyunan sa Jerusalem.
Dayon si Isaias miingon nga dili lamang ang mga Asiriahanon
mokuha og daghan sa mga bahandi sa Jerusalem apan ang la-
bing nindot nga mga katigayunan gikan sa Jerusalem mahimo
nga “labing barato” nga mga butang diha sa balay sa hari sa
Asiria (tan-awa sa b. 18). Dugang pa, si Isaias miingon nga usa
ka tawo nga ginganlan og Eliacim, nga sa Hebreo nagpasabut
og “ang Dios mohimo kanimo nga mobarug,” mopuli ni Sebna.
Dihay importante nga pagsimbolo kabahin niini nga pangalan
ug istorya. Pinaagi lamang sa pag-ilis sa gugma sa mga katiga-
yunan ngadto sa gugma sa Dios nga ang Jerusalem makaluwas
gikan sa pagkalaglag. Ug sa panahon nga ang Jerusalem moba-
lik ngadto sa Dios, kini mobarug pag-usab isip usa ka balaan
nga siyudad. Ang pangalan nga Eliacim gani adunay mas dako
nga gisimbolo nga kahulugan tungod kay kini nagtudlo ngadto
sa Pag-ula. Tungod sa pag-ula ni Jesukristo, ang Dios mohimo
sa tanan nga mga tawo sa pagbarug ug pagbaton sa oportuni-
dad sa pagbuntog sa tanan nga kalaglagan, mga kawalay pag-
laum, ug kamatayon dinhi sa kalibutan. Diha sa katapusan nga
bersikulo sa kapitulo 22, si Isaias mipamatuod kabahin sa da-
kong gahum niini nga pagluwas, nagtandi niini ngadto sa pag-
lansang diha “sa usa ka dapit nga malig-on” aron nga kini dili
malihok. Kini nga imahe misimbolo sa permanente nga kaluwa-
san nga gitanyag ni Jesukristo ug ang paagi nga siya namatay
ug sa tinuod nagsiguro sa kaluwasan alang sa tanan nga mga
katawhan.

Ang Isaias 23, diin naglangkob og usa ka panagna mahitu-
ngod sa Tiro, usa ka siyudad sa Phoenicia, mao ang katapu-
san sa tulo ka mga kapitulo nga nanagna sa pagbuntog sa
mga nasud nga naglibut sa Israel ug Juda. Ang Tiro maoy
usa ka siyudad nga nagpunting sa pagpamalit ug pagpama-
ligya sa mga bahandi sa kalibutan. Ang mga butang sa kali-
butan mao kanunay ang labaw ka importante ngadto sa mga
lumulupyo sa Tiro kay sa bisan unsa, lakip sa Dios. Si Isaias
mipasabut sa Tiro ingon og usa ka babaye nga mubo og lu-
pad. Kini tungod kay, sa pagsabut, ang mga katawhan miba-
ligya sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang sagrado nga

relasyon ngadto sa Dios alang sa salapi—sama kaayo sa usa
ka babaye nga mubo og lupad nga nagbaligya sa iyang sa-
grado nga hiyas alang sa salapi.

Human sa daghan nga mga kapitulo nga misulti kabahin sa
kalaglagan sa nagkalain-lain nga mga nasud (tan-awa sa
Isaias 13–23), ang Isaias 24 nagsulti kabahin sa mas tibuok
nga kalaglagan diha sa tanan nga yuta. Ang Isaias 24 mas la-
baw nga magamit ngadto sa mga Israelita ug unsa ang mahi-
tabo ngadto kanila tungod sa ilang kadautan, apan kini usab
magamit ngadto sa katapusan nga mga adlaw sa dili pa ang
Ikaduha nga Pag-anhi.

Bisan tuod og ang Isaias 24 ingon og makapawala pag-ayo sa
paglaum tungod kay kini nagsulti og daghan kaayo mahitu-
ngod sa kalaglagan, kini usab naglangkob og gamay nga men-
sahe sa paglaum kalabut sa matarung kinsa gipanalipdan. Kini
nga malaumon nga mensahe gani mas labaw pa kalig-on diha
sa mosunod nga pipila ka mga kapitulo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 24

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagkat-on gikan sa may Kalambigitan
nga mga Kasulatan

1. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 5:19; 84:96–98 ug
pagsulat mahitungod sa giunsa ug ngano nga ang Ginoo
mobuhat sa unsay iyang gisulti nga iyang buhaton diha sa
Isaias 24:1

2. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:17, 35–36;
45:31–35; 97:22–28 ug ipasabut og unsaon sa usa ka tawo
pagkaluwas taliwala sa mga kalaglagan nga gipanagna diha
sa Isaias 24:1–12, 19–23.

A

Himoon kini nga kamingawan
(b. 1)—Wagtangon

Ang ingon (b. 2)—Bisan unsa
ang mahitabo sa

Mao man (b. 2)—Mao usab
ang mahitabo sa

Tubo (b. 2)—Interes nga mga
bayad alang sa mga giutang

Nagakaniwang (bb. 4, 7)—
Nawad-an og kusog

Kabalaoran (b. 5)—Sagrado
nga mga tulumanon

Tugon nga walay katapusan
(b. 5)—Ang mga balaod og
mga saad sa ebanghelyo

Kasadya (bb. 8, 11)—Kalipay

Kinatumyan (b. 16)—
Kinalayoan

Gahong (bb. 17–18)—Lit-ag

Isaias 24

Usa ka Dautan nga 
Kalibutan Gilumpag
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3. Ilista ang mga paagi nga ang Ginoo miingon nga ang mga
katawhan sa yuta nakasala sa Isaias 24:5. Itandi unsa ang
iyang gisulti diha sa Isaias ngadto sa unsay iyang gisulti
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 1:15–16, ug isaysay
unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa Isaias 24:5.

Kabahin sa Plano sa Kaluwasan

1. Sumala sa Isaias 24:21–22, unsa ang mahitabo niadtong kinsa
malaglag sa panahon nga kini nga kapitulo mahitabo?

2. Sumala sa Doktrina ug mga Pakigsaad 138:29–35, sa unsa
nga paagi nga kini nga mga katawhan “matudloan”?

Ang Isaias 25 nagrekord sa pagpasalamat ni Isaias alang sa
unsay nabuhat ug pagabuhaton sa Ginoo, lakip ang mahi-
nabo nga kalaglagan sa mapahitas-on ug sa dautan ug ang
pagganti sa mapainubsanon, matinud-anon, ug masulun-
don. Siya miingon nga kadtong kinsa “naghulat” sa Ginoo
sa kamatinud-anon (nagpasabut nga sila nagpabilin nga 
matinud-anon ngadto sa Ginoo samtang sila naghulat ka-
niya sa pagtuman sa tanan niyang mga pulong—bisan kon
kini dili ingon og ang pagbuhat sa mao takus niana nga pa-
nahon) pagagantihan sa dili madugay, ug ang ilang ganti
mahimong mahimayaon

Unsa nga awit ang imong kantahon aron sa pagpahayag sa
imong pagpasalamat ngadto sa Dios? Ang Isaias 26 maoy
usa ka awit sa pagpasalamat alang sa unsay nabuhat sa
Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Ang pagkabanhaw
ni Jesukristo nga gihisgutan diha sa bersikulo 19 mahimo
nga usa ka dako kaayo nga katarungan alang sa atong pag-
pasalamat.

Ang Isaias 27 nagrekord sa pagtandi ni Isaias kabahin sa paagi
ang Ginoo naglihok uban sa iyang mga katawhan ngadto sa
paagi ang usa ka tawo nag-amuma alang sa usa ka ubasan
(tan-awa sa Isaias 5:1–7; Jacob 5). Dinhi niini nga pagtandi
ang Ginoo mipasabut nga ang dautan sama sa patay nga mga
sanga nga iyang putlon ug sunugon, samtang ang matarung
sama sa lig-on nga mga bagon nga mogamot og gani mas la-
wom, mamulak, ug “pagapun-on ang nawong sa kalibutan sa
bunga” (Isaias 27:6).

Ang Isaias 28 nag-ila sa garbo isip usa ka dako kaayo nga sala
sa mga Israelita. Ang garbo nagpalayo sa mga katawhan gikan
sa mga panalangin nga ang Ginoo buot nga mohatag ngadto
kanila. Diha sa mga bersikulo 23–29, gitandi ni Isaias ang ka-
hibalo sa usa ka mag-uuma kon unsaon ang pagtanom ug pag-
ani sa mga bunga ngadto sa mas labaw kadako nga kahibalo sa
Ginoo mahitungod kon unsaon ang pagtrabaho sa husto nga
paagi uban sa iyang mga anak.

Usahay ang mga katawhan nga sinati sa Biblia ug dili mga
miyembro sa Simbahan mangutana kanato sama sa “Kon ang
Basahon ni Mormon ingon ka importante nga bahin sa bulu-
haton sa Dios, ngano nga kini wala hisguti diha sa Biblia?”
Adunay daghan nga mga tubag niana nga pangutana, ug usa
niana mao ang “Kini gihisgutan!” Ang Isaias 29 maoy usa ka
dapit diha sa Biblia diin ang Basahon ni Mormon gihisgutan,
bisan tuod kini wala maghisgot sa pangalan. Samtang imong
basahon kini nga kapitulo, pangita og mga panagna kabahin sa
pagtungha sa Basahon ni Mormon ug ang gibug-aton niini
nga basahon maaduna dinhi sa kalibutan.

Isaias 29

Usa ka Katingalahan nga 
Buhat ug Kahibulongan

Isaias 28

Tambag alang sa usa ka Puno 
sa Garbo nga mga Katawhan

Isaias 27

Ang Ginoo ug ang 
Iyang Ubasan

Isaias 26

Awit sa Pagdayeg ni Isaias 

Isaias 25

Isaias Nagdayeg sa Ginoo

B
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 29

Isaias 29:11–12, 18–24—Unsa “nga Basahon” ang
Gipasabut Niini nga Kapitulo?
Kadto nga sinati sa gipahiuli nga ebanghelyo tingali makakita
nga kini nga mga bersikulo nagpasabut ngadto sa Basahon ni
Mormon ug ang tahas nga gibuhat niini diha sa Pagpahiuli sa
ebanghelyo sa ulahing mga adlaw. Si Elder Bruce R. McConkie
miingon:

“Diyutay nga mga tawo sa yuta, masulod o magawas sa Simbahan,
ang nakakuha sa panan-awon kabahin sa unsa mahitungod ang
Basahon ni Mormon. Diyutay sila taliwala sa mga tawo kinsa naka-
hibalo sa tahas nga gibuhat niini ug buhaton pa niini sa pag-
andam sa agianan alang sa pag-anhi Kaniya kang kinsa kini usa
ka bag-o nga saksi….

“… Ang Basahon ni Mormon moapekto pag-ayo sa mga tawo nga
ang tibuok yuta ug ang mga katawhan niini maimpluwensya ug
mamandoan pinaagi niini….

“… Walay mas labaw pa nga isyu sukad nga giatubang sa mga
katawhan sa karon nga panahon kay sa niini: Ang Basahon ni
Mormon ba ang hunahuna ug kabubut-on ug tingog sa Dios ngadto
sa tanang mga tawo?” (The Millennial Messiah [1982], 159, 170, 179).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Panagna Natuman

1. Ang Isaias 29:1–6 nagsaysay mahitungod sa usa ka grupo sa
katawhan kinsa “nagsulti gikan sa yuta” human sa pagka-
lumpag sa Jerusalem. Si Isaias miingon nga sila “pagadua-
won … og mga linog, ug dakong dahunog, uban ang
alimpulos, ug unos, ug ang dakong kalayo nga makaut-ut”
(Isaias 29:6). Basaha ang 2 Nephi 26:15–17; 33:13; 3 Nephi
8:2–19; Mormon 8:23, 26, 34–35, ug pagsulat mahitungod sa
mga paagi nga ang Basahon ni Mormon nagtuman sa pa-
nagna sa Isaias 29:1–6.

2. Basaha ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:61–65 ug isaysay
giunsa sa hitabo nga girekord nahimong usa ka katumanan
sa Isaias 29:11–12. Mahimo usab nga imong basahon ang
2 Nephi 26:9–22 ug tan-awa giunsa niini nga mga bersikulo
sa pagpasabut pa og dugang mahitungod niini nga panagna.

Scripture Mastery—Isaias 29:13–14

Ang “Apostasiya” nagpasabut og “usa ka pagbiya,” ug kita
nagpasabut ngadto “sa Apostasiya” isip ang panahon sa diha
nga ang kahingpitan sa ebanghelyo ug ang awtoridad sa 

priesthood sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa ebanghelyo
gikuha gikan sa mga tawo dinhi sa yuta. “Ang Pagpahiuli”
nagpasabut ngadto sa kahingpitan sa ebanghelyo ug awtori-
dad sa priesthood nga gibalik pagdala nganhi sa yuta.

1. Basaha ang mosunod nga mga bersikulo diha sa Isaias 29 ug
isulti kon kini mahitungod ba sa Apostasiya o sa Pagpahiuli,
dayon ipasabut kon unsa ang gitudlo sa mga bersikulo ma-
hitungod sa Apostasiya o sa Pagpahiuli: bb. 9–10, 13–14, 15,
18–21, 24.

2. Itandi ang Isaias 29:13–14 ngadto sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:18–19. Unsa sa imong hunahuna ang “kati-
ngalahan nga buhat ug usa ka kahibulongan? (tan-awa
usab ang bb. 33–34).

3. Ang Isaias 29:11–12, 18–24 nagsaysay mahitungod sa usa ka
basahon nga mohatag og usa ka importante nga tahas diha
sa “katingalahan nga buhat ug usa ka kahibulongan.” Ilista
ang mga kamatuoran nga gisulti niadto nga mga bersikulo
nga buhaton niini nga basahon, ug dayon isulti unsa nga ba-
sahon sa imong hunahuna ang gipasabut.

Ang Isaias 30–32 gisulat sa diha nga ang Asiria mihulga sa
pag-atake sa Israel human sa pagbuntog sa kasilinganan nga
mga nasud. Nahadlok, daghan diha sa Israel nangayo sa ta-
bang sa Ehipto sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon ba-
tok sa mga Asiriahanon. Apan ang Ginoo mitabang sa mga
anak sa Israel sa pag-eskapo sa dautang Ehipto sa mga pana-
hon ni Moises; siya miaway sa ilang mga gubat ug mitabang
kanila sa pag-angkon sa ilang gisaad nga yuta. Ang pakig-
uban sa Ehipto diha sa usa ka kasabutan kay sa pagsalig diha
sa Ginoo kinsa miluwas kanila sa milabay nga panahon mipa-
kita unsa ka gamay og hugot nga pagtuo aduna ang mga
Israelita sa ilang Dios. Ang tambag ni Isaias diha sa mga kapi-
tulo 30–32 mao ang pagsalig sa Ginoo, dili sa Ehipto, alang sa
kaluwasan. Si Isaias misulti usab sa mga anak sa Israel kaba-
hin sa mga panalangin nga ilang madawat kon ilang ibutang
ang ilang pagsalig diha sa Ginoo ug mipahimangno sa mga
sangputanan sa dili pagsalig kaniya.

Unsaon nimo sa paghukom kon mosalig ka ba o dili sa usa ka
tawo? Misalig ka na ba sukad og usa ka tawo ug nagpahimu-
los sila kanimo? Kang kinsa kita kinahanglan nga mosalig?
Nahadlok ba kita unsa ang mas labaw nga mabuhat sa uban
kay sa kita mosalig nga ang Ginoo mopanalangin kanato tu-
ngod sa atong pagkamatinud-anon ngadto kaniya? Kita ba
nagsalig sa atong kaugalingon nga gahum sa pagsulbad og
mga problema kay sa pagsulay sa paagi sa Ginoo? Kini tingali
ingon og binuang nga mga pangutana, apan tungod kay dag-
han sa mga katawhan ang naghunahuna nga ang mga sugo
“lisud kaayo” o dili dayon makita ang diha-diha nga mga

Isaias 30–32

Salig sa Ginoo

A

Ariel (bb. 1, 3, 7)—Jerusalem

Maingon sa usa ka espiritista
(b. 4)—Usa ka tawo kinsa
nagtawag sa patay sa pagsulti

Salipdanan (b. 7)—Mga kota

Kahinam (b. 8)—Kagutom

Mabuot (b. 14)—Maalamon ug
intelihente

Pagapasidunggan (bb.
16–17)—Pagahunahunaon

Kadulom (b. 18)—Kangitngit

Maaghop (b. 19)—
Mapainubsanon ug
masulundon

Kapangdulan (b. 21)—
Pagbutang og lit-ag
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ganti sa pagsunod sa mga sugo, nagsalig sila sa ilang kaugali-
ngon nga gahum ug paghukom, o sa gahum ug paghukom sa
uban, ug nagbaliwala sa mga sugo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 30:15–21

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sa Imong Kaugalingon nga mga
Pulong

Diha sa Isaias 30:15–21, ang Ginoo mipasabut ngadto sa mga
Israelita ngano nga sila kinahanglan nga mosalig kaniya kay
sa diha sa ilang kaugalingon nga kusog, sa kusog sa uban, o sa
mga butang nga gidesinyo sa pagtabang sa gubat. Human nimo
mabasa kini nga mga bersikulo, tubaga ang mosunod nga mga
pangutana sa imong kaugalingon nga mga pulong:

1. Unsa ang gisulti sa Ginoo nga mahitabo kon ang mga Israelita
mosalig diha sa ilang kaugalingon nga kusog? (bb. 16–17).

2. Kinahanglan unsa ang angay saligan sa mga Israelita? (b. 15).

3. Sumala sa mga bersikulo 18–21 unsa ang gipangayo sa
Ginoo ngadto sa mga katawhan, ug dayon unsa ang buha-
ton sa Ginoo alang kanila?

4. Diha sa unsa nga matang sa sitwasyon sa imong hunahuna
kini nga tambag makatabang karon?

Kon ikaw maghunahuna sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo,
unsa ang imong bation? Nagpanglantaw ba ikaw ngadto niini,
o ikaw nahadlok? Ang Isaias 33 nagrekord sa mga pulong ni
Isaias nga ang pipila kinahanglan nga mahadlok sa Ikaduhang
Pag-anhi tungod sa ilang pagkadautan ug tungod kay sila dili
andam nga makig-uban sa Ginoo. Si Isaias usab misulti kaba-
hin niadtong kinsa mopuyo uban sa Ginoo ug mihulagway
unsa sila mahisama. Kadtong kinsa buot nga mopuyo uban sa
Ginoo mobuhat og maayo sa pagpakita og klaro niini nga mga
kalidad ug maningkamot sa pag-ugmad niini.

Kutob niini nga punto, ang Isaias 34 ingon og ang labing sakit
sa tanan nga mga kapitulo nga nagsulti kabahin sa kalaglagan.
Ang kapitulo 34 naghulagway sa mga paghukom diha sa dau-
tan nga siguradong mahitabo, sa panahon ni Isaias ug sa dili
madugay sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi. Kita kinahanglan

nga mahinumdom, bisan pa niana, nga kining makalilisang
nga paghukom modangat lamang niadtong kinsa napahimang-
noan ug kinsa nagpili nga magpakadautan sa bisan unsa nga
paagi. Ang Ginoo wala magtinguha ni bisan kinsa sa iyang
mga anak nga mosinati niini nga matang sa mga silot (tan-
awa sa 2 Nephi 26:23–28), apan ang mga sangputanan sa usa
ka makiangayon nga balaod kinahanglan gayud nga pagatu-
manon (tan-awa sa D&P 63:33–34).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og Lista

1. Basaha ang Isaias 33:14–17 ug paghimo og lista sa mga ma-
tang sa mga katawhan nga gisulti ni Isaias nga magpabiling
mabuhi sa kalaglagan sa panahon sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo.

2. Isulti unsa ang gipasabut sa matag aytem diha sa lista.

3. Sumala sa bersikulo 17, unsa pa ang mahitabo ngadto niini
nga mga katawhan?

Ang pipila sa miaging mga kapitulo adunay subo nga mga
mensahe sa kalaglagan. Apan si Isaias mitapos niini nga sek-
syon sa iyang mga panulat uban sa usa ka malaumon nga ka-
pitulo kalabut sa mga panalangin nga moabut sa mga tawo
kinsa matinud-anon ngadto sa Ginoo. Kon atong hunahunaon
ang dagko nga mga panalangin nga gitanyag sa Ginoo ngadto
sa mga matarung, atong maangkon ang kalig-on nga atong gi-
kinahanglan aron sa paglakaw sa dalan sa paghinulsol ug aron
sa pagbuntog sa umaabut nga mga tintasyon.

Daghan sa Isaias 36–39 nga hapit sama ka eksakto sa 2 Mga
Hari 18–20. Ang makahuluganon nga kalainan lamang mao
ang usa ka “salmo” ni Ezechias nga girekord diha sa Isaias 38.
Kon ikaw gusto nga moribyu unsa ang nahitabo diha sa mga
kapitulo 36–39, mahimo nimong basahon ang mga kapitulo
diha sa Isaias ug tan-awa ang tabang dinhi niini nga giya
alang sa 2 Mga Hari 18–20 sa mga pahina 136–37.

Isaias 36–39

Ang Istorya kabahin 
ni Hari Ezechias

Isaias 35

Usa ka Mensahe sa Paglaum

A

Isaias 33–34

Ang Ikaduhang Pag-anhi 
ni Jesukristo

A

Mangalagiw (b. 16)—
Mogukod

Suga (b. 17)—Signal
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Human nagrekord sa makasaysayanon nga mga hitabo diha
sa mga kapitulo 36–39, si Isaias mibalik sa kapitulo 40
ngadto sa iyang mapanagnaon ug labaw ka balaknon nga
estilo sa pagsulat. Daghan sa mga bersikulo diha sa Isaias
40 nahimo nga mga pulong ngadto sa nindot kaayo nga
mga buhat sa musika tungod kay kini nga kapitulo buhong
nga naghulagway sa gahum sa Ginoo ug unsaon niya sa
pagtubos ang iyang mga katawhan. Human si Isaias ug ang
uban nga mga propeta kasagarang nanagna kabahin sa ka-
laglagan, ang Isaias 40 usa ka mahinungdanon, malaumon
nga mensahe ngadto niadto kinsa mosalig sa Ginoo. Ang
mga panagna sa kapitulo 40 nagtagna sa una ug sa ikaduha
nga mga pag-anhi sa Mesiyas. Kon atong “ipahisama” ang
mga pagtulun-an diha sa kapitulo 40 ngari sa atong mga
kaugalingon, kini makahimo og nindot ug gamhanang pag-
pamatuod kabahin sa Ginoo ug sa iyang gahum diha sa
atong personal nga mga kinabuhi.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 40

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa tulo ka mosunod nga mga buluhaton (A–C)
samtang imong gitun-an ang Isaias 40.

Tabang gikan sa Bag-ong Tugon

Basaha ang HJS, Lucas 3:4–11 diha sa Mga Pinili gikan sa
Hubad ni Joseph Smith sa Biblia.

1. Ihulagway unsa ang gisulti ni Lucas nga ang Isaias 40:3–5
magamit ngadto sa.

2. Unsa nga dugang impormasyon ang makita diha sa Hubad
ni Joseph Smith.

Mahimo nga imong isulat kini nga pakisayran sunod sa
Isaias 40:3–5.

Gamita Kini nganha sa Imong
Kaugalingon ug sa Uban

1. Sa unsa nga mga paagi makahimo ka sa personal nga pagga-
mit sa mensahe sa Isaias 40:3?

2. Paghulagway og usa ka paagi nga sa imong hunahuna
maoy paagi sa Ginoo sa pagtuman gayud sa Isaias 40:4.
Mahimo nga imong basahon ang bersikulo 5 ug hunahunaa
kon sa unsa nga paagi nga ang tanan nga unod sa “tingub
makakita niini.”

3. Paghulagway og usa ka paagi nga sa imong hunahuna ang
bersikulo 4 mao ang katumanan o pagatumanon sa espiri-
twal ug sa mas personal nga paagi.

4. Sa unsang paagi nga kini nga mga bersikulo magamit ngadto
sa usa ka tawo kinsa naguol kon ang pagkamatarung ba ta-
kus sa paningkamot, kon sila sa personal makabalik ba aron
sa pagpuyo uban sa Dios, o unsa ang mahitabo sa umaabut?

Tubaga ang Eskriptural nga mga
Pangutana

Ang Isaias 40:12–31 naglangkob og daghan nga mga pangu-
tana nga ni ang Ginoo ni si Isaias mitubag tungod kay ang
mga tubag kinahanglan nga tataw. Basaha ang mosunod nga
mga bersikulo ug tubaga ang mga pangutana nganha sa
imong kaugalingon: 12, 13, 14, 18, 21, 25, 27, 28. Pagsulat ma-
hitungod sa unsay imong hunahuna nga maoy mensahe ni
Isaias dinhi niini nga mga bersikulo.

Ang pagsimba og dios-dios mao tingali ang labing nakapa-
suko ug tataw nga sala sa panahon ni Isaias. Ang Isaias
41–47 nagsaysay giunsa sa Ginoo pagsulti ngadto sa iyang
mga katawhan mahitungod kon ngano nga sila kinahanglan
nga mosalig kaniya ug mosimba kaniya kay sa mga dios-dios.
Siya mipamatuod ngadto kanila nga, taliwala sa daghang
uban nga mga ulohan ug mga pangalan, siya mao ang ilang
Manluluwas (nagpasabut og usa ka tawo kinsa moluwas ka-
nila gikan sa espirituhanon nga pagkaulipon uban sa iyang
maulaon nga sakripisyo; tan-awa sa Isaias 41:14; 43:1, 14;
44:6, 24; 47:4), ilang Manluluwas (tan-awa sa Isaias 43:3,
11; 45:15, 21), ug ilang Tiglalang (tan-awa sa Isaias 42:5;
43:1, 7, 15, 21; 44:24; 45:9, 11, 18). Ngadto sa mga anak sa
pakigsaad siya mipatigbabaw: “Ako mao ang Ginoo nga
imong Dios,… imong Manluluwas …

“… Imong manunubos …

“… Ang imong Balaan, … imong Hari” (Isaias 43:3, 14–15).

Bisan og kini nga mga kapitulo nagtawag sa mga anak sa
Israel ngadto sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Ginoo,
kini puno sa paglaum diha sa saad nga ang Ginoo modawat

Isaias 41–47

Manunubos sa Israel

C

B

A

Dangaw (b. 12)—Gilapdon sa
iyang kamot

Nakamando (b. 13)—
Nakasukod

Linilok nga larawan (bb.
19–20)—Dios-dios nga hinimo
sa kamot

Batid (b. 20)—Hanas

Balili (b. 24)—Mugbo nga
mga piraso sa tanom nga
nahibilin human kini giputol
o gisunog

Isaias 40

Ang Gahum ug 
Pagkahalangdon sa Ginoo

173



kanila kon sila mopili sa pagsunod kaniya ug nga siya adunay
gahum sa pagluwas ug pagtubos kanila gikan sa ilang mga
sala ug mga kasakit.

Bisan og ang mga mensahe niini nga mga kapitulo piho nga
magamit sa atong panahon, kini adunay talagsaon nga kahulu-
gan ngadto sa mga Judeo kinsa mga bihag sa Babelonia mga
150 ka tuig human sa kamatayon ni Isaias. Nakuha sila nga bi-
hag tungod kay sila, isip usa ka katawhan, midumili sa paghi-
nulsol sa ilang pagsimba og mga dios-dios. Ilang gikinahanglan
ang makaluwas ug makatubos nga gahum nga gitanyag sa
Ginoo kanila, ug ilabi na nga sila nakaangkon og kadasig diha
sa saad ni Haring Ciro sa Persia isip ilang tigluwas (tan-awa
sa Isaias 45) ug diha sa gipanagna nga kalaglagan sa Babelonia
(tan-awa sa Isaias 47).

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 42:1–7

Isaias 47:5–10

Isaias 45:1—Kinsa si Ciro?
Sa imong pagbasa sa una diha sa Daang Tugon, ang mga taga-
Babelonia mibuntog sa Juda tali sa 600–586 B.C. Sa bana-bana nga
mga 540 B.C., ang Medo-Persian nga gingharian, ubos sa direk-
syon ni Hari Ciro, mibuntog sa mga taga-Babelonia. Si Ciro mi-
himo og balaod human dayon niana nga nagtugot sa mga Judeo
sa pagbalik ngadto sa Jerusalem ug pagtukod og balik sa templo.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–D) samtang
imong tun-an ang Isaias 41–47.

Kinsa Kini?

1. Basaha ang Isaias 42:1–7; Mateo 12:14–21 ug isulti kinsa nga
sulugoon ang gisulat ni Isaias.

2. Paglista og duha ka mga konsepto gikan sa Isaias 42:1–7 nga
nakadani kaayo kanimo isip usa ka paghulagway niini nga
sulugoon, ug ipasabut ngano nga kini nakadani kanimo.

Tabang gikan sa Hubad ni Joseph
Smith

1. Basaha ang HJS alang sa Isaias 42:19–23, ilabi na ang mga
bersikulo 19–20, ug pagsulat mahitungod sa unsay gisulti sa
Ginoo nga iyang buhaton alang sa mga katawhan nga buta
ug bungol ngadto sa mga butang nga espirituhanon.

2. Paghatag og ehemplo kon sa unsa nga paagi kini nahi-
tabo karon.

Pagsulat og Mubo nga Sulat ngadto
sa usa ka Higala

Pagsulat og mubo nga sulat naggamit og dili mokubos sa duha
ka kamatuoran nga anaa sa Isaias 43:1–7 nga tingali magdala og
paglaum ngadto sa usa ka tawo kinsa nawad-an og paglaum.

Pangitaa ang Problema

Ang Isaias 47:5–10 nagtandi sa Babelonia ngadto sa usa ka re-
ina kinsa nawad-an sa iyang himaya, ug kini nagpasabut og
ngano nga siya nahugno.

1. Paglista og dili mokubos sa duha ka hugpong sa mga pu-
long nga naghulagway ngano nga kini nga “babaye” na-
hugno. Isulti sa imong kaugalingon nga mga pulong unsa
ang gipasabut niini nga hugpong sa mga pulong.

2. Pagsulat mahitungod sa usa ka sitwasyon karon diin ang
usa ka tawo makahimo og sama nga sayop sama sa “ba-
baye,” ug isulti unsa sa imong hunahuna ang mahimo nga
mga sangputanan.

Timan-i: Kini nga kapitulo mao ang sinugdanan sa daghan nga
mga kapitulo nga nagsunod nga gikutlo sa mga tigsulat sa
Basahon ni Mormon. Mahimo nga imong itandi unsa ang nahi-
sulat diha sa Basahon ni Mormon ngadto sa unsay nahisulat sa
Isaias, naghimo og timaan sa bisan unsa nga kalainan ug kon
sa unsa nga paagi kadto nga mga kalainan makahimo og du-
gang ngadto sa kahulugan.

Asa gikutlo diha sa Basahon ni MormonKapitulo sa Isaias

48

49

50

51

52:1–2

52:7–10

52:11–15

53

54

1 Nephi 20

1 Nephi 21

2 Nephi 7

2 Nephi 8

2 Nephi 8:24–25; tan-awa usab sa 
3 Nephi 20:36–38

Mosiah 15:18, 29–31; tan-awa usab sa 
3 Nephi 16:17–20, 20:40

3 Nephi 20:41–45

Mosiah 14

3 Nephi 22

D

C

B

A

Anak nga babaye sa mga
Caldeahanon (b. 5)—Mga
katawhan sa Babelonia

Reina sa mga gingharian (b.
5)—Ang labing gamhanan sa
mga gingharian

Naligutgut (b. 6)—Nasuko

Gipahimutang ang imong
yugo (b. 6)—Nagbutang og
mga palas-anon

Ipasantop kining mga butanga
sa imong kasingkasing (b. 7)—
Paghunahuna mahitungod sa
sitwasyon sa usa ka tawo

Mahinumduman ang
katapusan niini (b. 7)—
Maghunahuna mahitungod sa
umaabut

Mga salamangka, lamat (bb.
9, 12)—Mga buhat pinaagi sa
panglamat, naggamit og mini
nga mga espiritu, ug mga
tagna pinasikad sa mga
timaan, mga lihok sa mga
bitoon, ug uban pa.

Dad-on alang sa hustisya (bb.
1, 3)—Tarungon ang bisan
unsang mga sayop,
magpahinabo og kaangayan

Mapahiluna ang hustisya (b.
4)—Gitarung, gitan-aw nga
ang hustisya nabuhat
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Ang Isaias 48 nagtabang kanato sa pagsabut kon sa unsa nga
paagi ang Ginoo nakig-atubang niadtong kinsa mihimo og mga
pakigsaad uban kaniya apan wala mohatag og importansya
sa mga pakigsaad ug sa ilang pagkamiyembro sa Simbahan.
Samtang imong basahon, hunahunaa unsay gitudlo niini nga
kapitulo kanato mahitungod sa kabalaka sa Ginoo alang niad-
tong kinsa nahisalaag gikan kaniya. Hunahunaa usab kon
sa unsa nga paagi imong mahimong magamit kini nga mga 
pagtulun-an sa pagsunod sa imong kaugalingon nga matinud-
anon ngadto sa tinuohan ug tabangan ang uban kinsa nakigbi-
sog sa ilang pasalig ngadto sa Ginoo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 48

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang Isaias 48.

Timan-i ang mga Kalainan

1. Itandi ang Isaias 48:1–2 ngadto sa 1 Nephi 20:1–2. Sa unsa
nga paagi sila magkalahi?

2. Nakahimo sa pagtandi, kinsa sa imong hunahuna ang gika-
sulti sa Ginoo dinhi niini nga mga bersikulo?

Pagpili og Pulong

Diha sa Isaias 48 ang Ginoo misulti sa mga Israelita ngano nga
siya nasuko ngadto kanila. Alang sa matag mosunod nga mga
bersikulo, pagsulat og usa ka pulong nga imong gihunahuna
nga labing maayo nga naghulagway sa unsay gisulti sa Ginoo
mahitungod sa mga Israelita: 4, 6, 8. (ang mga pulong dili kina-
hanglan nga gikan sa mga bersikulo.)

Sa Unsa nga Paagi ang Ginoo
Nagtabang sa Iyang mga Katawhan?

1. Paghimo og lista gikan sa Isaias 48:9–22 kabahin sa mga saad
nga gihimo sa Ginoo ngadto sa nahisalaag nga mga Israelita.

2. Paghatag og ehemplo kon sa unsa nga paagi ang Ginoo nag-
tuman niini nga mga saad alang sa mga katawhan karon.

3. Isulat sa imong kaugalingon nga mga pulong unsa ang gi-
sulti sa Ginoo nga kinahanglan gayud nga atong buhaton
aron makabaton og kalinaw ug kalipay (tan-awa sa Isaias
48:16–22).

Diha sa 1 Nephi 19:23, si Nephi misulti nga siya mibasa sa pi-
pila sa mga panulat ni Isaias ngadto sa iyang mga igsoon nga
lalaki sa “paglabaw ka hingpit sa pagdani kanila sa pagtuo
diha sa Ginoo nga ilang Manunubos.” Si Nephi misunod niini
nga pahayag pinaagi sa pagrekord sa Isaias 48–49 gikan sa
mga palid nga tumbaga ngadto sa iyang “gagmay nga mga pa-
lid” (tan-awa sa 1 Nephi 20–21). Ang pagpasabut ni Nephi
mahitungod sa unsay kahulugan sa mga kapitulo 48–49 ma-
kaplagan sa 1 Nephi 22. Kon imong basahon ang 1 Nephi 22
mas masabtan nimo ang mensahe sa Isaias 48–49.

Nasayud nga si Nephi mibasa niini nga mga panulat sa hing-
pit nga pagdani sa iyang mga igsoon nga lalaki sa pagtuo diha
ni Jesukristo naghatag kanato og mga timaan kon unsay pa-
ngitaon kon kita magbasa. Samtang imong basahon ang Isaias
49 ingon man ang mga kapitulo 50–53, pangita og mga 
pagtulun-an nga nagpalig-on sa imong pagtuo diha sa makalu-
was nga gahum ni Jesukristo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 49
Udyong (b. 2)—Pana

Baslayan (b. 2)—Sudlanan sa
mga pana nga gibakus o
gibutang sa likod sa tawo

Kawang (b. 4)—Wala

Mga Gentil (b. 6)—Kadtong
kinsa dili mga sakop sa
pamilya ni Israel

Gikayugutan (b. 7)—
Gikalagutan

Gisilsil (b. 16)—Gikulit

Manggula gikan kanimo (b.
17)—Mobiya kanimo

Dayandayan (b.18)—
Dekorasyon

Hiktin (b. 19)—Gamay

Managlamoy kanimo (b. 19)—
Managbuntog kanimo

Tukbunonon (bb. 24–25)—
Nadakpan (Ang tukbunonon
kasagaran gigamit sa
paghulagway unsay nadakop
sa mga hayop alang sa
pagkaon.)

Isaias 49

Usa ka Mensahe ngadto sa
Nagkatibulaag nga Israel

C

B

A

Nanumpa (b. 1)—Nanaad sa

Unang mga butang (b. 3)—
Unsa ang nahitabo sa nangagi

Ugat nga puthaw (b. 4)—Mga
ugat nga naghupot sa mga
muskulo ug sa mga bukog
ug nagtabang sa ilang mga
paglihok

Dili gikan sa kakaraanan
(b. 7)—Dili pa dugay

Miliput (b. 8)—Pagluib o dili
pagtuman sa mga saad, sa
paglimbong

Giulay (b. 10)—Ang pagkuha
sa hugaw nga sagol gikan sa
metal pinaagi sa pag-init niini
ngadto sa labing taas kaayo
nga kainiton

Kanila (b. 14)—Mga dios-dios,
mini nga mga dios

Isaias 48

Usa ka Pagdapit sa Pagbalik
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga mga kalihokan (A–C) samtang
imong tun-an ang Isaias 49.

Pangita og mga Aytem Nga Nagtudlo
Kanimo mahitungod ni Jesukristo

Pagpili og mga bersikulo diha sa Isaias 49 nga imong gihuna-
huna nga ingon og naghulagway sila ni Jesukristo—sa iyang
pangalagad, sa iyang gahum, o sa iyang gugma—ug ipasabut
kon nganong imong gipili kini nga mga bersikulo.

Usa ka Importante nga Pagdugang

1. Adunay usa ka importante nga pagdugang ngadto sa
Isaias 49 diha sa 1 Nephi 21:1. Basaha ang 1 Nephi 21:1
ug isulat kinsa ang gikasulti sa Ginoo dinhi niini nga
kapitulo.

2. Sa unsa nga mga paagi sa imong hunahuna nga ang paghu-
lagway niini nga mga katawhan makahimo og simbolo sa
mga katawhan sa atong panahon?

Pagtubos sa Israel

Ang sukaranan nga tema sa Isaias 49 mao ang pagpundok,
o ang pagtubos, sa Israel. Pangita og bersikulo (o mga
bersikulo) nga nagtubag sa mosunod nga mga pangutana
mahitungod sa pagtubos sa Israel: Kinsa? Giunsa? Ngano?
Isulat kini nga mga pangutana diha sa imong notebook ug
isulat ang mga bersikulo nga nagamit human sa matag pa-
ngutana. Mahimo nga imong linyahan kini nga mga bersi-
kulo diha sa imong mga kasulatan ug isulat unsa nga
pangutana ang gitubag sa matag bersikulo diha sa kilid
sunod sa bersikulo.

Hinumdumi nga samtang kita sa kasagaran nagsulti kabahin
sa pagpundok sa mga Israelita isip usa ka grupo, kita kina-
hanglan nga makaila nga ang pagpundok nagpanghitabo sam-
tang ang matag usa ka tawo sa personal napundok ngadto sa
Ginoo ug sa iyang Simbahan. Kita makatan-aw sa pagpundok
sa Israel gikan sa taliwala sa ilang mga kaaway sa unang mga
panahon ingon ka sama sa atong kaugalingon nga personal
nga pagpundok ngadto sa Ginoo gikan sa pagkabihag sa sala
ug sa pagkadili matarung.

Ang Isaias 50 nagpadayon uban sa sama nga mga ideya nga
nagsugod sa Isaias 49.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 50

Isaias 50:6—”Ako Naghatag … sa Akong mga
Aping Kanila nga Nanag-ibut sa Buhok
Kon ang usa ka tawo buot nga mopakaulaw og lain nga tawo,
siya makaibut sa buhok gikan sa bungot sa lain nga tawo isip
usa ka timaan sa walay pagtahud.

Isaias 50:10—Kinsa sa Tinuoray ang Makasunod
sa Ginoo ug Dili Mapanalanginan ug Mas Labaw
ka Malipayon?
Ang pagdapit diha sa Isaias 50 nga mosunod sa Ginoo sama sa
gihatag ni Hari Benjamin ngadto sa iyang mga katawhan diha
sa Mosiah 2:41.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Kompletoha ang kalihokan A o B samtang imong tun-an ang
Isaias 50.

Unsa ang imong nakat-unan
mahitungod ni Jesukristo?

Basaha ang Isaias 50:5–7; 1 Nephi 19:9; Doktrina ug mga
Pakigsaad 19:16–19 ug isulat ang mahitungod sa unsay gitudlo
niini nga mga bersikulo nganha kanimo:

1. Unsa ang gilahutay sa Ginoo aron matuman ang Pag-ula.

2. Unsa ang nakapaagni kaniya sa pagbuhat sa ingon nga dili
katuohan nga malisud ug masakit nga butang.

Paghatag og Ehemplo

1. Ihulagway ang duha ka matang sa mga katawhan nga gi-
sulti ni Isaias diha sa mga bersikulo 10–11.

2. Paghunahuna og sitwasyon nga giatubang sa mga kataw-
han nga sama nimo og edad. Paghatag og ehemplo kon
sa unsa nga paagi ang matag mga matang sa mga kataw-
han nga gihulagway ni Isaias molihok diha niana nga sit-
wasyon.

B

A

Sulat (b. 1)—Legal nga
dokumento

Maghahampak (b. 6)—Mga
katawhan kinsa mobunal sa
ubang mga katawhan

Lag-it (b. 7)—Usa ka gahi
kaayo nga bato nga mosiga
kon maigo og puthaw

Nagapamatarung kanako
(b. 8)—Nagpahayag nga
ako husto

Nakigbisog batok kanako
(b. 8)—Nakiglalis batok kanako

Kabatok (b. 8)—Kaaway

Isaias 50

Balik ngadto sa Ginoo

C

B

A
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Nagsunod sa sama nga malaumon nga tema sa miaging mga
kapitulo, ang Isaias 51–52 puno uban sa maawhagon nga mga
pulong alang niadto kinsa mosalig sa Ginoo. Diha sa mga ka-
pitulo 51–52 atong mabasa ang kabahin sa dakong gahum sa
Ginoo ibabaw sa tanan nga mga butang—apan ilabi na ibabaw
sa mga kaaway sa Israel. Ang tagsa-tagsa ka tawo nga anaa sa
pagkabihag sa pagpakasala mahimo nga ipakisama kini nga
mga kasulatan ngadto sa ilang mga kaugalingon ug dawaton
kini nga mensahe: ang Ginoo mohatag og gamhanan nga pa-
nabang ngadto sa iyang mga anak kinsa nahisalaag apan kinsa
karon nagbutang sa ilang pagsalig diha kaniya ug naghupot sa
iyang mga sugo.

Daghan nga mga katawhan
gusto ug mikutlo sa Isaias 53 tu-
ngod sa iyang makapatandog nga
pagpamatuod kabahin sa misyon
ni Jesukristo. Kini nga kapitulo
naglangkob sa kang Isaias nga
pagpamatuod kabahin sa usa ka
Mesiyas kinsa moluwas sa iyang
mga katawhan, dili pinaagi sa es-
pada ug sa gubat, apan pinaagi
sa mapainubsanon nga pag-
antus. Basaha ug maayo ang

Isaias 53 ug pagmabination ngadto sa unsay gipaningkamu-
tang gitabang ni Isaias kanato nga bation ug sabton mahitu-
ngod sa Mesiyas.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 53

Pagtuon sa mga Kasulatan

Scripture Mastery—Isaias 53:3–5

Paghimo og tsart diha sa imong notebook sama sa usa nga
anaa sa ubos. Human sa pagbasa sa mga bersikulo nga gipasa-
but diha sa ikaduha nga kolum, pangita og bersikulo diha sa
Isaias nga ingon og nanagna mahitungod sa hitabo nga imong
gibasa. Diha sa ikatulo nga kolum, ipasabut sa lakbit ngano
nga imong gipili ang bersikulo gikan sa Isaias 53 ug unsa ang
gisulti niini mahitungod sa Manluluwas.

Unsay Imong Gibati Tungod Niini?

Ingon nga nabasa na ang tanan nga mga kasulatan sa ibabaw
ug ang tanan sa Isaias 53, pagsulat og usa o duha ka paragraph
mahitungod sa unsay labing nagdani kanimo diha sa kapitulo
53 ug unsa ang imong gibati mahitungod sa unsay nabuhat sa
Manluluwas alang kanimo ug sa tibuok katawhan.

Naghisgot sa nagkatibulaag ug gidala nga bihag nga mga anak
sa Israel diha sa Isaias 54, ang Ginoo mitandi sa iyang relas-
yon uban kanila ngadto sa usa ka kaminyoon nga relasyon.
Bisan tuod sila nagbulag og dugay, siya misaad sa pagdawat

Isaias 54

Ang Mabination nga Bana

B

Pagpasabut
Bersikulo diha 
sa Isaias 53 Katumanan

Mateo 13:54–58

D&P 19:16

Lucas 22:54–62

Juan 1:11

Mateo 26:36–46

Mosiah 3:7

2 Nephi 9:21

Alma 7:11–13

Marcos 15:25–28

Juan 19:4–12

Juan 19:38–42

D&P 45:3–5

Kasub-anan (mga) (bb. 3–4,
10)—Sakit

Mga labod (b. 5)—Mga samad

Limbong (b. 9)—Pamakak, dili
matinuoron

Magapamatarung (b. 11)—
Himoon nga husto

Inagawan (b. 12)—Mga
butang nga gikuha gikan sa
lain

Isaias 53

Kasakit ni Jesukristo 
Gitagna nang Daan

Isaias 51–52

Pagmata! Ug Duol 
ngadto Kaniya
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kanila og balik uban ang kalooy ug pagkamabination ug mahi-
mong ilang “bana” sa hangtud (Isaias 54:5). Kini nga saad
mahimong himoon usab isip usa ka personal nga mensahe sa
paglaum alang sa tagsa-tagsa ka mga tawo nga anaa sa kasal-
anan kinsa nagtuo nga ang Ginoo dili na gayud modawat ka-
nila og balik bisan kon sila mihinulsol.

Ang Isaias 55 maoy lain nga ta-
wag gikan sa Ginoo sa pagduol
ngadto kaniya. Diha sa kapitulo
55 siya naghatag og labaw pa nga
mga katarungan ngano nga ang
nagkatibulaag nga Israel ug tanan
kanato buot nga mosalig ug mo-
sunod kaniya. Ang una gayud
nga pulong, “ho” maoy usa ka ta-
wag ngadto sa usa ka tawo sa

pagpaminaw ug sa pagpaduol. Ang “ho” sa kasagaran inuba-
nan sa pagpangamay sa kamot nga nagdapit sa pagpaduol.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 55

Isaias 55:3–4—Ngano nga Nagsulti Siya
mahitungod ni David?
Ang “David” dinhi sa tinud-anay nagpasabut ngadto ni Jesukristo,
kinsa legal nga usa ka manununod sa trono ni David. Sa makapa-
dani, ang pangalan nga David sa Hebreo nagpasabut og “minahal.”
Sa kasagaran kon ang ulahing mga propeta sa Daang Tugon nag-
pasabut ngadto ni David, sila naghisgot mahitungod sa trono ni
David ug naghisgot mahitungod sa Mesiyas.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sa Imong Kaugalingon nga mga
Pulong

1. Itandi ang Isaias 55:1–2 ngadto sa 2 Nephi 9:50–51 diin si
Jacob ingon og naggamit sa mga pulong ni Isaias. Sa imong
kaugalingon nga mga pulong, ipasabut unsa ang kahulugan
niini nga mga bersikulo nganha kanimo.

2. Unsaon sa imong hunahuna ang usa ka tawo “makapalit”
ug “makakaon” sa pagkaon nga gitanyag sa Ginoo dinhi

niini nga mga bersikulo? Samtang imong isulat ang imong
tubag, basaha ang Juan 4:10–14 o Juan 6:29–35, 47–51 alang
sa tabang.

Scripture Mastery—Isaias 55:8–9

1. Pag-drawing og diagram nga nagrepresentar sa mensahe nii-
ning duha ka mga bersikulo.

2. Sa unsa nga paagi nga ang mensahe niini nga mga bersikulo
makapahupay?

3. Basaha ang Jacob 4:8 ug isulti kon sa unsa nga paagi kita
moabut sa pagsabut sa mga hunahuna ug sa mga pamaagi
sa Dios.

Ang Isaias 56 nagtala nga ang Ginoo miingon nga iyang lu-
wason ang mga anak sa Israel ug motanyag usab sa sama nga
mga panalangin ngadto ni bisan kinsa pa nga nagtinguha ni-
ini. Tan-awa ang “mga dumuloong” diha sa bersikulo 6 ug
“ang uban” diha sa bersikulo 8.

Diha sa katapusan nga upat ka mga bersikulo sa Isaias 56, si
Isaias misugod sa pagsulti ngadto gayud sa mga katawhan
mahitungod sa ilang mga sala. Ang iyang mga pagpasidaan
nagpadayon hangtud sa kapitulo 59. Ang Isaias 57 nagtala sa
bug-at nga mga pulong nga iyang gisulti batok sa mga tig-
simba og dios-dios. Iyang gigamit og balik ang simbolo sa ka-
minyoon sa pagrepresentar sa pakigsaad nga relasyon tali sa
Israel ug sa Ginoo. Kon kadtong kinsa mihimo og mga pakig-
saad uban sa Ginoo naminyo ngadto kaniya sa simbolo nga pa-
agi, niana kadto nga mga Israelita kinsa misimba og lain nga
mga dios mga “mananapaw”. Si Isaias misulti unsa ang mahi-
tabo ngadto kanila tungod sa ilang mga sala ug mipakita nga
usahay kita gisilutan ingon usab ka dako pinaagi sa atong mga
sala sama kanila. Si Isaias misulti usab kabahin sa unsay bu-
haton sa Ginoo alang niadtong kinsa nagpabilin nga tinuod.
Ang pagpabilin nga tinuod niana nga panahon malisud tu-
ngod kay kadaghanan sa mga katawhan mibiya sa Ginoo, ug
ang tibuok nasud nakasinati sa mga epekto. Sa ingon, ang
Ginoo migamit og mga pulong sama sa “pagpabuhi” (b. 15),
“pagaayohon”(bb. 18–19), ug “kalipay” (b. 18).

Isaias 57

Ang Ginoo Adunay 
Gahum sa Pag-ayo

Isaias 56

Ang Ginoo Nagluwas sa 
Tanang mga Nasud

A

Nan (b. 2)—Ngano

Ikiling ang imong igdulungog
(b. 3)—Paminaw

Madagayaon (b. 7)—Walay
pagpugong, daghan kaayo

Isaias 55

Usa ka Pagdapit 
gikan sa Ginoo
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Sa dili pa ug samtang imong basahon ang Isaias 58, hunahu-
naa ang mosunod nga mga pangutana:

Unsa ang katuyoan sa pagpuasa? Unsa ang labing makahulu-
ganon nga pagpuasa sukad nga imong nahimo? Ngano? Unsa
ang katuyoan sa pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay? Unsa
nga mga panalangin ang imong nadawat gumikan sa pagba-
laan sa Adlawng Igpapahulay?

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 58

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghimo og Tsart

Diha sa imong notebook, paghimo og tsart sama sa usa nga
anaa sa ubos, ug sulati kini sa unsay imong nakit-an diha sa
Isaias 58:3–12.

Paghatag og mga Ehemplo

1. Diha sa Isaias 58:13–14 ang Ginoo mihatag kanato og mga
baruganan nga nagtabang kanato nga mahibalo unsaon sa
pagbalaan ang Adlawng Igpapahulay. Ilista kini nga mga ba-
ruganan. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9–14 ug
idugang ngadto sa imong lista sa mga baruganan ang pag-
balaan sa Adlawng Igpapahulay.

2. Alang sa matag baruganan nga imong gilista, paghatag og
ehemplo kon unsaon sa usa ka tawo nga makasunod niana
nga baruganan diha sa Igpapahulay. Dayon paghatag og
ehemplo kon unsaon sa usa ka tawo nga makalapas niana
nga baruganan sa Igpapahulay.

3. Ilista ang gisaad nga mga panalangin sa Ginoo alang sa pag-
balaan sa Adlawng Igpapahulay sumala sa Isaias 58:13–14.

Kita sagad nga gisilutan sa atong mga sala dugang ngadto sa
pagkasinilutan alang niini tungod kay ang tanan nga mga
sala adunay mga sangputanan. Diha sa Isaias 59:1–15 ang
Ginoo misulti ngadto sa Israel sa ilang mga sala ug mipasa-
but nga samtang sila mipadayon sa sala siya dili makatabang
kanila, sila kinahanglan gayud nga magpadayon sa pagsinati
sa mga sangputanan niadto nga mga sala. Sa lain nga bahin,
diha sa mga bersikulo 16–21, ang Ginoo misulti mahitungod
sa tabang nga iyang ihatag sa matarung.

Si Elder Boyd K. Packer nanagna: “Sa tibuok kalibutan, kadto
kinsa karon nagsingabut sa tignapulo ka libo dili malikayan
moabut ingon og lunop ngadto diin ang pamilya luwas. Dinhi
[sa Simbahan] sila mosimba sa Amahan diha sa pangalan ni
Jesukristo, pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, ug masayud nga
ang ebanghelyo mao ang mahinungdanon nga plano sa kali-
pay, sa katubsanan” (sa Conference Report, Abr. 1994, 26–27;
o Ensign, Mayo 1994, 21).

Isaias 60

Ipasidlak ang Imong Kahayag

PAGLAUM SA 
KINABUHING 

DAYON

LIMPYO NGA 
KONSYENSYAKAMINYOON 

SA TEMPLO

MAAYONG 
PANGLAWASPAG-USWAG DIHA 

SA PRIESTHOOD
LIG-ON NGA 

PAGPAMATUOD
MGA ENDOWMENT 

SA TEMPLO 

MISYON

Isaias 59

Mga Sala ug ang 
mga Sangputanan

B

Unsay Kinahanglan 
Natong Buhaton Kon 

Kita Magpuasa

Unsay Kinahanglan 
Natong Likayan Kon 

Kita Magpuasa

Mga Panalangin nga Gisaad 
sa Ginoo sa Pagpuasa sa 
Paagi nga Iyang Gisugo

A

Yugo (b. 6, 9)—Kahoy o metal
nga himan nga gipahaum sa
liog ug sa mga abaga sa duha
ka mga hayop nga nagtabang
kanila sa pag-ipon sa ilang
kusog aron sa pagbitad og
karomata o daro. Ang “yugo”
dinhi niini nga bersikulo sa
simbolo nagrepresentar sa

mga palas-anon sama sa
kakabus o sala.

Unod (b. 7)—Pamilya

Ibu-bu ang imong kalag (b.
10)—Ihatag

Kabilin (b. 14)—Mga
panalangin

Isaias 58

Pagpuasa ug ang Igpapahulay

179



Ang panagna ni Elder
Packer sama kaayo sa usa
nga anaa sa Isaias 60. Diha
sa kapitulo 60, si Isaias nag-
sulti kabahin sa usa ka adlaw
sa kangitngit dinhi sa yuta
sa panahon nga ang Zion pa-
gatukuron og usab, ug moba-
rug isip usa ka sidlak nga
kahayag,ug pagahimoon nga
ang tanan nga mga nasud sa

yuta mopasidungog kaniya alang sa iyang pagkapangulo.

Ang Isaias 61 usa ka lain nga kapitulo nga naghisgot kabahin
sa mga panalangin nga mahimong moabut ngadto sa mga ka-
tawhan sa Ginoo kon sila matinud-anon ngadto kaniya. Diha
sa unang tulo ka mga bersikulo, si Isaias misulti kabahin sa
iyang misyon sa pagbayaw ug pagpanalangin sa balay sa
Israel. Hinoon, ang misyon labaw pa ka hingpit nga magamit
ngadto sa Manluluwas, ug si Isaias nagrepresentar lamang ka-
niya ngadto sa mga katawhan. Kini nga bersikulo makatabang
sa paghulagway sa misyon sa tanan kinsa gitawag sa pagre-
presentar sa Manluluwas.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 61:1–3

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ipasabut ang Pakatuman

1. Basaha ang Lucas 4:16–21 ug ipasabut unsa ang gisulti ni
Jesus mahitungod ni Isaias 61:1–3.

2. Pagsulat mahitungod sa mga paagi nga imong nasayran nga
ang Manluluwas mituman sa mga panagna dinhi niini nga
mga bersikulo o sa mga paagi nga siya nagpadayon sa pag-
tuman sa mga panagna.

Ang Isaias 62 naghulagway na usab sa mga panalangin nga
moabut ngadto sa balay sa Israel sa adlaw sa ilang katubsanan.
Kini nga mga saad mahimo usab nga magamit ngadto sa
tagsa-tagsa ka mga tawo kinsa naghinulsol ug nagpundok
ngadto ni Jesukristo ug sa Simbahan—ang mga panalangin
managsama ra.

Ang Isaias 62 nagtudlo usab nga si Isaias ug ang uban nga
mga sulugoon sa Ginoo dili mohunong sa pagsangyaw, sa pag-
hago ug sa pagtrabaho alang sa mga katawhan sa Ginoo hang-
tud nga ang mga panalangin nga gisulti mahinabo (tan-awa
sa bb. 1, 6–7, 10).

Ang Isaias 63 nagsaysay mahitungod sa mga hitabo nga mahi-
tabo sa panahon sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Isaias 63:1–9

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangita og Impormasyon mahitungod
sa Ikaduhang Pag-anhi

Basaha usab ang Doktrina ug mga Pakigsaad 133:45–53 ug pa-
ngita og mga tubag sa mosunod nga mga pangutana mahitu-
ngod sa Ikaduhang Pag-anhi:

1. Unsay paagi sa pagsinina sa Ginoo?

2. Ngano nga magsinina siya niini nga paagi?

3. Unsa ang isulti sa Ginoo?

4. Unsa nga mga pagbati ang bation sa Ginoo?

5. Unsa ang isulti sa mga “tinubos” kon siya moabut?

A

Saput (bb. 1–2)—Sinina

Panimalos (b. 4)—Paghukom

Kaligutgut (bb. 5–6)—Kasuko

Isaias 63

Ang Ikaduhang 
Pag-anhi ni Jesukristo

Isaias 62

Ang Katubsanan sa 
Balay sa Israel

A

Maaghop (b. 1)—
Mapainubsanon

Pagbugkos (b. 1)—Paghatag
og kaayohan

Purong-purong nga
bulak puli sa abo (b. 3)—
Nagpasabut ngadto sa

naandan nga pagbu-bu sa
abo diha sa ulo sa usa ka
tawo kon hilabihan ang
kasubo. Ang Ginoo misaad
dinhi og nindot nga tabon
sa ulo, nagpasabut nga
ang mga katawhan dili
na magbangutan.

Isaias 61

Ang Misyon sa Ginoo ug 
sa Iyang mga Sulugoon
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Ang Isaias 64 gisulat sa porma nga pag-ampo. Ang pag-ampo
nagpahayag og tinguha alang sa pag-anhi sa Ginoo ug paglag-
lag sa mga dautan ug gantihan ang matarung. Ang Doktrina
ug mga Pakigsaad 133:38–45 nagtabang kanato sa pagsabut
nga ang mga sulugoon sa Ginoo mohalad niini nga pag-ampo
sa katapusan nga mga adlaw.

Usa sa mga katarungan nganong ang mga panulat ni Isaias hi-
labihan ka mahinungdanon tungod kay kini nagpasabut sa ma-
hinungdanon nga plano sa Dios ug ang dako nga tahas ni
Jesukristo isip atong Manluluwas diha niana nga plano. Diha
sa Isaias atong mabasa ang mahitungod sa mga hitabo nga na-
hitabo didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta maingon man
usab kadto nga mahitabo sa panahon sa Milenyum. Diha sa

mga bersikulo 1–16 sa Isaias 65, hinoon, ang Ginoo mitapos sa
iyang mensahe ngadto sa mga Israelita sa panahon ni Isaias.
Misulti siya kanila nga siya diha unta sa kanunay aron sa
pagtabang ug sa pagtubos kanila (tan-awa sa bb. 1–2, 12), apan
sila mipili hinoon sa pagkadautan (tan-awa sa bb. 3–4, 11).

Tungod kay ang Ginoo nahigugma sa mga Israelita, siya mi-
saad sa dili paglaglag kanila sa hingpit (tan-awa sa bb. 8–10).
Misaad usab siya nga maningkamot siya sa paghatag sa sama
nga mga panalangin nga ilang gisalikway alang sa umaabut
nga mga henerasyon sa mga Israelita ug maingon man usab sa
uban (tan-awa sa bb. 13–15). Bisan sa pagsilot sa Israel, atong
makita ang dako kaayo nga gugma sa Ginoo alang kanila ug
alang sa tanan nga mga katawhan.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagkat-on mahitungod sa Milenyum

1. Ilista unsay imong nakat-unan gikan sa Isaias 65:17–25 ma-
hitungod sa Milenyum

2. Gikan sa unsay imong gisulat, unsay imong hunahuna nga
imong labing gusto nga masinati kon ikaw buhi pa sa pana-
hon sa Milenyum? Ngano?

Ang Isaias 66 nag-summarize sa mensahe sa Ginoo pinaagi ni
Isaias: Kon ikaw matinud-anon, ang adlaw moabut nga ikaw
pagagantihan, bisan og ikaw nag-antus sa pangdaug-daug ug
sa mga pagsulay niini nga panahon. Paghulat sa Ginoo ug
ikaw ug ang tibuok kalibutan masayud sa adlaw nga ang ta-
nan nahimong husto—ang dautan gisilutan ug ang mata-
rung gigantihan.

Isaias 66

Ang Paglaum sa Zion

A

Isaias 65

Ang Milenyum

Isaias 64

Ang Pag-ampo sa Matarung

Ang misyon ni Jeremias nagsugod sa bana-bana mga 626 b.c. siya
usa sa daghan nga mga propeta kansang pangalagad diha sulod
sa panahon sa pagmando ni Haring Josias (tan-awa sa 2 Mga
Hari 22–23).

Ang Sinugdanan ug ang Katapusan
Panahon sa pangalagad ni Jeremias, ang mga taga Babelonia,
mibuntog sa mga Asiriahanon ug nahimo nga bantugang

gahum sa kalibutan. Ang mga lider ug mga katawhan sa Juda
naguol nga ang Babelonia mobuntog usab sa ilang gamay nga
nasud, busa alang sa pagpanalipod sila misulay sa pagporma
og panag-abin sa Ehipto. Si Jeremias mipasidaan sa nasud sa
paghinulsol ug sa pagpangita og kaluwasan gikan sa Ginoo kay
sa gikan sa Ehipto o sa bisan hain nga uban nga nasud.
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Diha sa nagsunod-sunod nga atake su-
lod sa daghan nga mga tuig, ang taga
Babelonia midagit og daghan nga mga
Judeo gikan sa ilang gisaad nga yuta
ngadto sa Babelonia. Ang mga propeta
nga si Daniel ug Ezequiel usa sa mga
nadagit. Si Lehi ug ang iyang pamilya
gipahimangnoan sa Ginoo sa paglayas
sa Jerusalem aron sa pag-eskapo sa ka-
laglagan nga sa wala madugay nahi-
tabo diha sa mga kamot sa mga
kasundalohan sa Babelonia. Isip usa

ka punto nga makadani, ang mga palid nga tumbaga nga gidala
sa pamilya ni Lehi naglangkob og mga panagna ni propeta
Jeremias (tan-awa sa 1 Nephi 5:13). Si Jeremias mipadayon sa
pagsangyaw og paghinulsol, apan ang iyang pagsangyaw gamay
ra og epekto diha sa mga katawhan. Ang katapusan nga hari sa
Jerusalem, si Zedechias, wala makagusto sa mensahe ni Jeremias
ug gipadakop ug gipabilanggo siya. Sa diha nga ang mga taga
Babelonia mibalik sa katapusan nga higayon ug gilaglag ang
Jerusalem ug gidala si Jeremias nga bihag, si Jeremias miikyas
sa pagluwas sa iyang kinabuhi ug mipuyo sa Ehipto.

Pagpangandam sa Pagtuon sa Jeremias
Sama ni Isaias, si Jeremias maayo kaayong mopahayag nga tigsu-
lat, naggamit og daghan nga balak, ug mga simbolo sa iyang
mga pagtulun-an. Sama ni propeta Mormon diha sa Basahon ni
Mormon, si Jeremias dihay malisud nga misyon sa paghatag sa
mga mensahe sa pagpahimatngon ug sa mga saad sa kalaglagan
ngadto sa usa ka katawhan kinsa dili gayud maghinulsol ug ha-
pit na pagalaglagon. Si Jeremias gigukod sa hilabihan tungod sa
iyang mga pagsangyaw.

Bisan og ang mga mensahe ni Jeremias ingon og subo sa kadag-
hanan nga higayon, siya usab namulong kabahin sa paglaum ug
kabahin sa gugma sa Dios alang sa iyang mga katawhan sa pa-
kigsaad. Human nangatuman ang mga paghukom nga gipa-
nagna ni Jeremias, ang Ginoo misaad nga siya malooy pag-usab
sa mga anak sa pakigsaad ug pundukon sila og balik ngadto ka-
niya, diin usa ka sundanan nga gisunod sa Ginoo hangtud niini
nga panahon.

Alang sa dugang nga impormasyon ni Jeremias ug sa basahon ni
Jeremias tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan “Jeremias.”

Ang pipila sa mga misyon sa Simbahan kon itandi adunay
dili kaayo daghan nga kinabig nga mga pagbunyag sa milabay
nga 150 ka tuig. Unsa may imong reaksyon kon ikaw gitawag
sa pag-adto og misyon ngadto sa usa ka dapit diin diyutay ka-
ayo nga mga tawo ang maminaw nganha kanimo ug ikaw
makasinati og daghan nga mga pangdaug-daug ug daghan
nga mga pagsulay ug diyutay kaayo nga paglaum nga mo-
lampos? Unsa ang makapadasig kanimo sa pagtuman niini

nga misyon? Ang Jeremias 1 nagrekord unsa ang gisulti
sa Ginoo ngadto ni Jeremias mahitungod sa iyang misyon.
Samtang imong basahon, hunahunaa unsa ang imong bation
kon ikaw anaa pa sa kahimtang ni Jeremias. Paggahin og pa-
nahon sa paghunahuna usab mahitungod sa unsay gitawag sa
Ginoo nga imong buhaton ug ang pagpangandam nga imong
gikinahanglan nga buhaton aron magmalampuson.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Jeremias 1

Jeremias 1:5—“Sa wala pa ikaw buhata nako diha
sa tiyan naila ko na ikaw.”
Si Propeta Joseph Smith mitudlo, “Ang matag tawo kinsa adunay
calling sa pagpangalagad ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan
gi-orden ngadto niana gayud nga katuyoan didto sa Dako nga
Konseho sa langit sa wala pa kini nga kalibutan” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 365).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Scripture Mastery—Jeremias 1:4–5

Si Jeremias gi-orden nang daan nga mahimong usa ka propeta.
Ang pag-orden nang daan maoy usa ka importante nga baru-
ganan nga nagtabang kanato sa pagsabut sa kinabuhi sa wala
pa dinhi sa yuta ug sa unsa nga paagi kini kalabut niini nga
kinabuhi. Basaha ang Jeremias 1:4–5; Alma 13:3; Abraham
3:22–23 ug isulat ang imong pagsabut kabahin sa pag-orden
nang daan.

Sa Wala Pa Kita Dinhi sa Yuta

1. Ang calling ni Jeremias malisud, apan unsay iyang nakat-
unan mahitungod sa iyang calling? (tan-awa sa Jeremias 1:5).

2. Unsay epekto niini diha kang Jeremias sa pagkahibalo nga
siya gipili sa wala pa siya matawo? Diha sa kilid sa imong
mga kasulatan mahimo nga imong isulat ang pahayag ni
Propeta Joseph Smith nga anaa sa seksyon sa “Pagsabut sa
mga Kasulatan” sa ibabaw.

3. Sa unsa nga paagi nga ang patriyarkal nga panalangin ug
ang mga pagtulun-an sa mga propeta nagtabang kanimo sa
unsay gi-orden nang daan nga imong buhaton?

Mga Saad gikan sa Ginoo

1. Unsa ang tubag ni Jeremias ngadto sa iyang tawag gikan sa
Ginoo? (tan-awa sa Jeremias 1:6).

C

B

Gibalaan ikaw (b. 5)—Gi-set
apart ikaw

Nagbantay sa akong pulong
(b. 12)—Naghatag og tingog sa
pasidaan

Baksan mo ang imong hawak
(b. 17)—Pangandam

Kalisang (b. 17)—Kahadlok

Lisangon (b. 17)—Libugon ug
hadlokon

Kinutaan (b. 18)—Giparilan

Tumbaga (b. 18)—Bronse

Jeremias 1

Ang Tawag ni Jeremias
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2. Pangitaa ug ihulagway unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto ni
Jeremias diha sa Jeremias 1:7–11, 17–19 nga sa imong huna-
huna mitabang kaniya sa pagbuntog sa iyang mga kaguol
mahitungod sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Sa unsa nga pa-
agi kini nagtabang sa misyonaryo karon nga adunay susama
nga mga kabalaka?

Ang Jeremias 2–3 nagrekord unsay gisulti sa Ginoo ngadto ni
Jeremias nga isulti ngadto sa mga katawhan human siya gita-
wag sa pagsangyaw ngadto kanila. Daghan sa unsay gisulti sa
Ginoo nga isulti ni Jeremias naghisgot uban sa mga paagi nga
ang mga anak ni Israel nakasala diha sa atubangan sa Ginoo.
Ang Jeremias 2:13 labing maayo nga naghulagway sa ilang
mga problema: wala lamang sila misalikway sa buhing mga
tubig (ang buhing Dios), apan ang ilang mga banga (mga sud-
lanan sa tubig), nga nagsimbolo sa ilang espirituhanon nga
mga kinabuhi, adunay mga buslot niini ug dili masudlan og
tubig. Sa lain nga pagkasulti, ang ilang mga kinabuhi puno sa
sala nga sila dili makadawat sa mga panalangin sa Ginoo.

Ang Jeremias 3 naglangkob og lain nga ehemplo sa Ginoo nga
naggamit sa kaminyoon isip usa ka simbolo sa iyang relasyon
ngadto sa iyang mga katawhan sa pakigsaad. Siya miingon
nga ang Israel ug Juda mga igsoon nga babaye kinsa sa sim-
bolo nga paagi minyo ngadto sa Ginoo. Ang Israel wala 
magmatinud-anon ngadto sa iyang bana (ang Ginoo), busa
iyang gibulagan (o gisalikway) siya (tan-awa sa b. 8). Ang pa-
himangno diha sa Jeremias 3 alang ngadto sa “igsoon nga ba-
baye sa Israel” ang Juda, kinsa ingon og wala makakat-on
gikan sa mga sayop sa Israel.

Ang Jeremias 3 naglangkob usab sa mga saad nga ang Ginoo
mokuha og balik sa Israel ug Juda kon sila maghinulsol ug
magpaubos sa ilang mga kaugalingon diha sa iyang atuba-
ngan. Kini nga pagbalik mao ang atong gitawag og pagpundok
sa Israel (tan-awa sa bb. 14–25). Kon ang Israel mobalik—kon
sila mopaubos sa ilang mga kaugalingon ug magpakatinuod
ngadto sa ilang mga pakigsaad sa “kaminyoon”—ang Ginoo
nagsaad sa “pag-ayo” kanila.

Usa sa mga hagit nga giatubang ni Jeremias sa pagsangyaw
ngadto sa mga katawhan mao ang ilang pagtuo nga sila mga

matarung na ug wala manginahanglan sa paghinulsol. Sila
miapil sa nagkalain-lain nga mga matang sa pagsimba og
dios-dios, apan sila mihalad usab og mga sakripisyo ug nag-
bansay sa uban nga “makita” nga mga bahin sa ilang tinuod
nga relihiyon. Tungod kay sila nagsunod og mga bahin sa
ilang relihiyon, sila mihunahuna sa ilang mga kaugalingon
nga matarung ug miangkon nga ang Ginoo dili motugot og
bisan unsa nga mahitabo ngadto sa usa ka matarung nga mga
katawhan.

Pinaagi ni Jeremias, ang Ginoo misulti sa Juda nga siya wala
mahimuot ngadto kanila ug mipahayag og kalaglagan diha
kanila tungod kay sila nagpakaaron ingnon nga matarung.
Kamo makakita og mga ehemplo sa unsay gisulti ni Jeremias
mahitungod sa mga pagpakaaron ingnon nga relihiyuso nga
mga kinaiya sa mga Judeo niana nga panahon diha sa Jeremias
4:2, 14; 5:3, 12; 6:14–15, 20. Kasagaran sa nahibilin sa mga
kapitulo 4–6 naghisgot kabahin sa mga paghukom nga moabut
sa Juda tungod sa ilang mga sala.

Kon ikaw buot nga makig-uban sa imong pamilya sa kahang-
turan ug magpahimulos og kinabuhing dayon, kinahanglan
nga ikaw maminyo diha sa templo. Ang pagminyo lamang su-
lod sa templo, hinoon, dili mogarantiya kanato og usa ka dapit
didto sa celestial nga gingharian uban sa Langitnong Amahan
ug sa atong mga pamilya. Kita kinahanglan nga maghupot sa
mga sugo ug mga pakigsaad nga importante kaayo nga bahin
niana nga importante nga ordinansa, ug kinahanglan nga kita
gayud molahutay nga matinud-anon hangtud sa katapusan.

Ang mga Judeo sa panahon ni Jeremias mituo nga ang pag-apil
diha sa mga ordinansa sa templo ug uban nga mga relihiyuso
nga kasaulugan mipasabut nga sila mga matarung, walay pag-
sapayan sa bisan og unsa pay ilang gibuhat sa ilang mga kina-
buhi. Samtang imong basahon, pangitaa ang unsay gisulti ni
Jeremias nga nagpasabut sa tinuod nga pagkamatarung.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Jeremias 7
Magabuhat kamo og hustisya
(b. 5)—Angay ang pakig-
atubang

Mga dulumtanan (bb. 10,
30)—mga lihok o mga kinaiya
nga makapasuko sa Dios

Managpakiling sa ilang
igdulungog (bb. 24, 26)
Maminaw og maayo

Magminatay (b. 29)—Mga
pulong sa kaguol o pagbasol

Hudyaka (b. 34)—Kalipay

Awa-aw (b. 34)—Walay tawo

Jeremias 7

Wali ni Jeremias 
diha sa Templo

Jeremias 4–6

“Wala Namo Kinahanglana 
ang Paghinulsol”

Jeremias 2–3

Mga Sala sa Juda ug ang 
Mensahe ni Jeremias
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Jeremias 7:3–4—“Ang Templo sa Ginoo”
Si Jeremias wala mosulti sa mga katawhan nga ang templo dili
importante; ilang gibati nga tungod kay sila misimba sa templo
sila nahatagan og kaangayan sa atubangan sa Dios sa walay
pagsapayan sa ilang gibuhat. Si Elder Bruce R. McConkie mi-
tudlo: “Human kita nabunyagan, human kita naminyo didto sa
templo, human kita nakadawat niining tanan nga mga pakig-
saad, kita kinahanglan nga mohupot niini. Ang matag saad nga
atong madawat nag-agad sa mosunod nga pagkamatinud-anon”
(sa Conference Report, Okt. 1950, 16–17).

Jeremias 7:12–14—Hain ang Silo?
Ang Silo mao ang nahimutangan sa tabernakulo ug sa arka sa pa-
kigsaad sa mga panahon sa mga maghuhukom. Sa diha nga ang
mga pari ug ang mga katawhan nahimo nga dautan sa mga pana-
hon ni Eli nga pari, ang Ginoo mitugot sa mga Filestihanon sa
pagguba sa tabernakulo ug sa pag-ilog sa arka. Sa wala madugay,
ang mga Israelita sa Amihanan nga Gingharian mitukod sa Silo
og templo alang sa pagsimba og dios-dios nga giguba sa mga
Asiriahanon. Pinaagi ni Propeta Jeremias ang Ginoo miingon nga
iyang tugutan ang templo sa Jerusalem nga gub-on kon ang mga
katawhan dili maghinulsol. Tan-awa ang seksyon sa mapa sa
imong Biblia aron makit-an ang Silo.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Takus nga Mosulod sa Templo

1. Ilista unsa ang gisulti ni Jeremias diha sa Jeremias 7:1–22 nga
kinahanglan buhaton sa mga tawo aron takus nga makasu-
lod sa templo.

2. Unsa ang mga kinahanglanon aron takus nga makasulod sa
templo karon? (Pangutan-a ang imong mga lider kon ikaw
wala makahibalo.)

3. Sumala sa Jeremias 7:8–15, unsa ang gisulti sa Ginoo nga
mahitabo kon ang mga katawhan magpadayon sa pagtam-
bong sa templo sa dili takus nga paagi? Si Elder J. Ballard
Washburn miingon: “Kita dili makasulod ngadto sa balaan
nga balay [sa Ginoo] nga dili takus nga magdala diha sa
atong mga kaugalingon sa mga paghukom sa Dios.…

“… Kon ang usa ka tawo mosulod sa templo nga dili matinu-
oron sa iyang personal nga kinabuhi, ingon man ngadto sa
iyang asawa ug mga anak o sa iyang mga pakigsabut sa ne-
gosyo, nagtigom siya og kalaglagan sa iyang kaugalingon
nga kalag ug anaa sa dakong panginahanglan sa paghinul-
sol” (sa Conference Report, Abr. 1995, 12–13; o Ensign, Mayo
1995, 11–12).

Unsa Gayud ang Gusto sa Ginoo

1. Ang mga katawhan sa Juda mihalad og mga sakripisyo diha
sa templo, apan sila wala mosunod sa Ginoo sa inadlaw ni-
lang pagkinabuhi. Si Elder J. Ballard Washburn mipahinum-
dom kanato nga “kita moadto sa templo aron sa paghimo og
mga pakigsaad, apan kita mopauli aron sa paghupot sa mga
pakigsaad nga atong gihimo” (sa Conference Report, Abr.
1995, 13; o Ensign, Mayo 1995, 12). Sumala sa Jeremias
7:21–28, unsa ang mga sala sa Juda?

2. Unsa ang gusto sa Ginoo nga buhaton sa mga Judeo agi og
dugang sa pagsimba sa templo?

3. Gamita kini nga baruganan ngadto sa sakrament miting. Sa
imong hunahuna unsa ang gusto gayud sa Ginoo gikan ka-
nato agi og dugang sa atong pagtambong sa sakrament mi-
ting? (tan-awa sa D&P 33:12–14).

Ang Jeremias 8 nagsulti og dugang pa nga mga paghukom
nga moabut diha sa mga katawhan sa Juda, ilabi na sa ilang
dautan nga mga lider. Sama sa uban nga mga kapitulo, ang
kapitulo 8 nagtudlo nga usa sa labing dako nga problema
taliwala sa Juda ug sa iyang mga lider mao ang ilang pag-
tuo nga sila walay sala, ug nga sila panalipdan batok sa
ilang mga kaaway.

Ang pipila mitawag ni Jeremias og ang “tigbakho” nga
propeta tungod sa subo nga mensahe nga iyang gihatag ug
tungod kay iyang nakita ang iyang mga panagna nga na-
ngatuman kalabut sa kalaglagan sa mga katawhan sa Juda.
Sama sa tanan nga mga tawo sa Ginoo gihigugma ni
Jeremias ang mga katawhan ug naningkamot sa pagpugong
sa ilang kalaglagan, apan dili niya malikayan ang pagsulti
kanila sa kamatuoran mahitungod sa unsa ang mahitabo
kon sila dili maghinulsol. Ang Jeremias 9 maoy usa ka
ehemplo sa “pagbakho” ni Jeremias bahin sa nagsingabut
nga kalaglagan tungod kay sila mipadayon sa pagsimba ug
pagsalig sa mga dios-dios. Ang Jeremias 10 mitapos uban
sa usa ka pag-ampo sa kasubo.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Nagpahimuot sa Ginoo?

1. Sumala sa Jeremias 9:23–24, unsa ang kadaghanan nga “gihi-
maya” sa mga katawhan?

2. Unsa ang gisulti sa Ginoo nga iyang gihimaya o gikahimut-
an? Unsaon nato sa paghimo niini nga kini mahimo natong
himaya ug kahimuot?

A

Jeremias 9–10

Naghilak ug Nag-ampo si 
Jeremias alang sa Juda

Jeremias 8

Dugang Pa nga mga 
Paghukom Batok sa Juda

B

A
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Bisan og kini ingon og gibalik ni Jeremias ang iyang mensahe
kabahin sa mga paghukom sa Dios diha sa Juda, ang matag ka-
pitulo o wali naglangkob og gamay nga kalainan sa panan-aw
o pagtudlo mahitungod niini nga mga paghukom.

Ang Jeremias 11 mao ang mahitungod sa paghimo og mga
pakigsaad uban sa Ginoo. Ang Ginoo mipahinumdom sa mga
katawhan sa Juda nga siya mihimo og linain nga mga pakig-
saad uban kanila isip usa ka katawhan sukad sa panahon nga
si Moises migiya kanila paggawas sa Ehipto. Tungod kay sila
mipadayon sa paglapas niadto nga mga pakigsaad, sila kina-
hanglan nga silutan. Ang Jeremias 11 mitapos nga nagpasa-
but ngadto sa mga katawhan diha sa lungsod nga natawhan
ni Jeremias kinsa buot nga mopatay kaniya tungod sa iyang
mensahe. Ang Ginoo miingon nga ang mga paghukom moa-
but ilabi na niadto nga mga katawhan.

Ang Jeremias 12 naghisgot giunsa sa Ginoo pagpasabut
ngadto ni Jeremias ngano nga ang mga dautan usahay ingon
og molambo. Ang Ginoo mipasalig kaniya nga ang hustisya sa
dili madugay moabut diha sa dautan. Agi og dugang, siya mii-
ngon nga ang matarung usab sa kadugayan panalanginan
alang sa ilang mga buhat.

Ang istorya kabahin sa Lunop sa panahon ni Noe makatudlo
kanato nga ang mga katawhan mahimo nga dautan kaayo
nga ang ilang mga sala “mohigot” kanila (2 Nephi 26:22),
nga makahimo kanila nga dili makagahum sa pag-usab. Ang
Ginoo milaglag sa mga katawhan tungod niining dili maka-
himo sa pag-usab. Ang Basahon ni Mormon naghisgot kaba-
hin sa mga katawhan kinsa midumili sa paghinulsol hangtud
nga kini “sa kahangturan ulahi na kaayo” (Helaman 13:38).
Ang Jeremias 13 naghupot sa sukaranan nga mensahe nga
tungod kay ang mga katawhan hilabihan “kaanad sa pagbu-
hat og dautan” nga dili makausab sa ilang dautan nga mga
paagi, sama lamang sa usa ka leopardo nga dili makausab sa
iyang mga kabang (tan-awa sa Jeremias 13:23).

Ang Jeremias 14 nagrekord sa lawom nga mga pagbati ni
Jeremias alang sa iyang mga katawhan samtang siya nanga-
muyo sa Ginoo alang kanila. Ang mga bersikulo 1–6 naghisgot
unsa ang nakat-unan ni Jeremias gikan sa Ginoo kon ngano
nga sila adunay “kakulang”(kagutom) diha sa yuta. Ang mga
bersikulo 7–9 nagrekord sa pangamuyo ni Jeremias ngadto sa
Ginoo sa pagkuha sa kagutom, ug ang mga bersikulo 10–12
naghatag sa tubag sa Ginoo. Si Jeremias nagsulti diha sa bersi-
kulo 13, ug ang Ginoo nagsulti na usab diha sa mga bersikulo
14–18. Ang katapusan nga upat ka mga bersikulo sa kapitulo

14 nagrekord sa mga pulong ni Jeremias, nga ingon og sama sa
usa ka pag-ampo.

Ang Jeremias 15:1–14 naghupot sa pahayag sa Ginoo mahi-
tungod sa mga kalaglagan nga moabut sa Juda. Si Jeremias
naguol nga siya giapil sa mga paghukom nga gihulagway sa
Ginoo. Diha sa mga bersikulo 15–18, iyang gisultihan ang
Ginoo unsa siya ka matinud-anon sukad. Diha sa mga bersi-
kulo 19–21 ang Ginoo misulti ni Jeremias nga ang iyang ki-
nabuhi gidawat apan siya dili kinahanglan nga magpabilin
sa pagpanalipod sa iyang mga katawhan.

Sulod sa gatusan ka mga
tuig sa wala pa ang panahon
ni Jeremias, ang Ginoo, pi-
naagi sa iyang mga propeta,
mihangyo sa mga anak ni
Israel sa pagsalig ug pagsu-
nod kaniya, nagsaad nga
siya mopanalangin kanila
uban sa kalinaw ug kauswa-
gan. Sila mipili, bisan pa ni-

ana, sa ingon og mas sayon ug mas kalibutanon nga mga
paagi sa pagsimba og dios-dios ug sa uban nga bakak nga
mga relihiyon. Ang Ginoo mipadayon sa paghatag sa mga
Israelita og kalig-unan sa iyang gahum, sama sa dihang si
Elias nakigkita sa mga pari ni Baal sa Bukid sa Carmel
(tan-awa sa 1 Mga Hari 18). Apan ang mga katawhan
wala gihapon sa hingpit mosunod sa Ginoo; ang iyang mga
paagi ingon og malisud kaayo. Unsa ang wala nila maam-
guhi mao nga ang iyang paagi mao lamang ang paagi sa
kalinaw ug kaluwasan. Sa kaalaut, ang panahon miabut sa
dihang ang mao lamang nga paagi nga ang Ginoo makapa-
kita sa mga katawhan nga siya mao lamang ang tinuod ug
buhi, makagagahum sa tanan nga Dios mao ang pagtugot
nga sila isalikway diin sila kinahanglan gayud nga mosalig
sa ilang bakak nga mga dios alang sa kaluwasan, nasayud
nga ang mga dios-dios dili makaluwas ni bisan kinsa tu-
ngod kay sila walay kinabuhi o gahum. Ang Ginoo misaad
sa paggamit niini nga paagi diha sa Jeremias 16.

Ang mensahe diha sa Jeremias 16 dili tanan mga pagdu-
mili, bisan pa niana. Ang Ginoo misaad sa pagdawat og
balik sa Israel sa ulahing mga adlaw ug sa pagtabang
kanila sa pagkahibalo nga siya mao ang ilang Dios. Ang
pagpundok sa Israel mao ang usa ka butang nga kita maka-
apil karon.

Jeremias 16

Paglaum sa Ulahing 
mga Adlaw

Jeremias 11–15

Ang mga Paghukom sa Dios
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Jeremias 16

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa? ug Ngano?

Usa ka langyaw nga tawo didto sa Israel miabut sa yuta nga gi-
biyaan sa mga Judeo sa diha nga sila gidala ngadto sa Babelonia
Kon siya mangutana kanimo unsa ang nahitabo ug ngano, unsa
ang imong isulti kaniya? Tan-awa diha sa Jeremias 16:10–13
alang sa tabang.

Scripture Mastery—Jeremias 16:16

1. Basaha ang Jeremias 16:14–16 ug i-asoy unsa ang gisaad sa
Ginoo nga buhaton sa ulahing mga adlaw alang sa Israel.

2. Sumala niining mao gihapon nga mga bersikulo, unsa ka
makapadani ang mga lihok sa Ginoo ngadto kanila?

3. Kinsa sa imong hunahuna ang “mga mangingisda” ug ang
“mga mangangayam” diha sa bersikulo 16?

4. Ngano sa imong hunahuna ang Ginoo migamit sa mga pu-
long nga “mga mangingisda” ug mga “mangangayam” aron
sa paghulagway unsa ang iyang buhaton?

Ang Jeremias 17 nagrekord nga ang Ginoo ug si Jeremias na-
mulong mahitungod sa unsay nakapalayo sa Juda gikan sa ka-
looy diha sa atubangan sa Dios. Ang mga katawhan ingon og
permanente nga nakatutok sa sala (tan-awa sa bb. 1–4), dili
mosalig sa Ginoo (bb. 5–8), ug wala magbalaan sa Adlaw nga
Igpapahulay (bb. 19–27). Si Jeremias nag-ampo alang sa mga
katawhan (bb. 12–18).

Pagsabut sa mga Kasulatan

Jeremias 17:5–8, 19–27

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pag-drawing og usa ka Hulagway

Pag-drawing og usa o labaw pa ka mga hulagway nga nagre-
presentar sa unsay gisulti sa Jeremias 17:5–8 mahitungod niad-
tong kinsa misalig sa Ginoo ug niadtong kinsa dili mosalig.

Pagsulat og Tudling sa mga Pulong

Gamita ang mosunod nga mga pulong aron sa pagsulat og tud-
ling sa mga pulong nga nag-summarize sa unsa ang gitudlo sa
Ginoo diha sa Jeremias 17:19–27 mahitungod sa paghimong ba-
laan sa Adlaw nga Igpapahulay: palas-anon, buluhaton, kakugi,
balaanon.

Si Jeremias sa kasagaran migamit og mga butang aron sa pag-
tudlo sa iyang mensahe. Siya migamit og usa sa kada duha ni-
ini ka mga kapitulo. Diha sa kapitulo 18, si Jeremias gisultihan
sa pag-adto sa balay sa magkukulon. Kon ang magkukulon
naghimo og kulon nga wala motukma sa iyang gusto, iyang
ilabay ang yuta nga kulunon balik ngadto sa tuyukanan nga
inumol ug sulayan og balik og buhat. Ang Ginoo miingon nga
ang tanan nga mga katawhan sama sa yuta nga kulunon nga
gihimo sa usa ka magkukulon ug nga siya nagbuhat og balik
sa mga katawhan sa Juda.

Ang Jeremias 19 naghisgot mahitungod sa usa ka nahuman
nga piraso sa kulon. Human gipasabut ni Jeremias ang mga
sala sa Juda ug unsa ang mahitabo tungod niadto nga mga
sala, iyang gibuak ang piraso sa kulon. Iyang gitudloan ang
mga katawhan nga ang Ginoo “mobuak” niini ug nga ingon
lamang usab ka imposible ang pag-uli og balik sa mga kupog
niini ug himoon nga sama gayud sa orihinal niini kini nga
piho nga henerasyon sa mga katawhan sa Juda dili ipahiuli isip
usa ka katawhan ngadto sa ilang mga yuta o ngadto sa ilang
relasyon uban sa Ginoo.

Kasagaran sa basahon ni Jeremias naglangkob sa iyang mga pa-
nagna. Ang Jeremias 20, hinoon, naghisgot kanato og gamay
mahitungod sa iyang kinabuhi. Kita nagkat-on nga tungod sa

Jeremias 20

Mga Kasamok ni Jeremias

Jeremias 18–19

Ang Magkukulon ug ang Juda

B

A

Nagahimo sa unod nga iyang
bukton (b. 5)—Nagbutang sa
iyang pagsalig diha sa kusog
sa usa ka mortal nga tawo

Balaanon (bb. 22, 24, 27)—
Himoon nga sagrado

Jeremias 17

Ang mga Sala sa Juda

A

Nanagsamad sa ilang mga
kaugalingon, ni magpaupaw
sa ilang mga kaugalingon (b.
6)—Mga paagi usahay sa mga
katawhan sa pagbangutan sa
ilang patay

Kopa sa kalipay (b. 7)—
Kahupayan sa usa ka tawo
kinsa nagbangutan

Dalangpan (b. 19)—Luwas
nga dapit kapahulayan
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iyang mga panagna, si Jeremias gibutang sa atip sa bilanggoan,
usa ka tabla nga bayanan nga adunay mga lungag aron sa pag-
sulod sa ulo, mga bukton, mga bitiis, ug mga tiil sa usa ka tawo
nga gisilutan o gihukman nga sad-an sa usa ka krimen.

Si Jeremias nanagna batok sa tawo
kinsa mibutang kaniya sa atip sa bi-
langgoan, apan siya usab misulti og
mga butang nga ingon og siya 
nawad-an og paglaum mahitungod
sa iyang sitwasyon. Iyang gibuhat
unsay buot sa Ginoo nga iyang 
buhaton ug gisulti unsay buot sa
Ginoo nga iyang isulti, apan siya

nag-antus tungod sa iyang pagkamasulundon. Usahay kadto
kinsa nagsunod sa Ginoo uban sa ilang tibuok nga kasingka-
sing nag-atubang niini nga pagsulay. Atong nahibaloan ang
kahalangdon sa kinaiya ni Jeremias sa diha nga atong nabasa
nga siya wala mohunong sa pagsangyaw tungod kay siya
miingon nga ang pulong sa Ginoo usa ka “nagasiga nga ka-
layo nga nagatuob sa akong mga bukog” (Jeremias 20:9). Si
Jeremias determinado nga magpadayon sa pagsalig diha sa
Ginoo ug sa pagsangyaw sa pulong nga walay pagsapayan
sa mga sangputanan. Ang iyang kaisug usa ka panig-
ingnan alang kanatong tanan.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa kaha ang Imong Isulti?

Mibati og dili maayo si Jeremias tungod sa iyang mga pagsu-
lay. Siya nag-antus tungod sa pagbuhat unsa ang iyang nahi-
baloan nga husto. Isulat kon unsa kaha ang imong isulti
ngadto kaniya niini nga panahon aron sa paghupay ug pag-
dasig kaniya.

Ang Jeremias 21–22 nagrekord sa mga panagna nga gihimo ni
Jeremias ngadto sa mga hari sa Juda; wala kini masulat sa ma-
kasaysayanon nga pagkasunod-sunod. Ang kapitulo 21 maoy
alang ni Sedechias, ang katapusan nga hari sa Juda sa wala pa
malumpag sa Babelonia ang Jerusalem ug ang templo ug gi-
dala nga bihag ang mga katawhan. Ang kapitulo 22 maoy
alang ni Sallum ug Joacim, kinsa mga anak nga lalaki ni hari
Josea, ang hari sa panahon nga si Jeremias misugod sa iyang
pangalagad. Kutob sa atong nahibaloan, si Sallum wala gayud
mahimo nga hari, apan mahimo unta kon wala pa siya nakuha
nga bihag sa mga taga-Babelonia.

Ang mensahe ngadto ni Sedechias diha sa kapitulo 21 mao
nga ang paglumpag pinaagi sa Babelonia dili malikayan.

Walay “kon” nga nahilakip sa panagna. Ang mao lamang
nga kapilian nga gihatag ni Jeremias sa mga Judeo mao ang
pagpabilin diha sa Jerusalem ug magpakamatay diha sa mga
kamot sa mga taga-Babelonia o sa pagbiya sa siyudad ug
dad-on nga bihag.

Ang Jeremias 22 narekord na og una pipila ka tuig ug naglang-
kob sa mensahe nga ang kaluwasan posible pa alang sa pipila ka
mga Judeo kon sila maghinulsol. Tingali ang pagkasunod-
sunod sa duha ka mga kapitulo nagtudlo kanato nga ang grabe
kaayong mga silot gikan sa Ginoo miabut lamang human sa
daghang mga tuig ug daghan nga mga oportunidad sa paghi-
nulsol. Sa una, ang Ginoo milugway sa kahigayunan alang sa
kaluwasan, apan sa diha nga ang mga katawhan midumili sa
paghinulsol ang paghukom nahimo nga sigurado.

Kon kita maghunahuna og mga propeta, kita kasagaran
maghunahuna sa Presidente sa Simbahan o gamhanan nga
mga tawo diha sa mga kasulatan kinsa mitudlo sa mga pu-
long sa Ginoo. Ang tanan nga mga propeta mga magtu-
tudlo. Hinoon, may mga mini usab nga mga propeta, kinsa
wala magtudlo sa kamatuoran. Ang Jeremias 23 naghisgot
nga ang Ginoo misulti mahitungod sa mini nga mga pro-
peta taliwala sa mga katawhan. Iyang gipadayag ang ilang
bakak nga mga pagtulun-an ug misulti kon giunsa niining
mini nga mga propeta sa paggiya sa mga katawhan ngadto
sa sala ug sa pagtuo sa bakak nga mga ideya. Ato usab
nga nakat-unan dinhi niini nga kapitulo ang mahitungod
sa pipila ka mga kalainan tali sa tinuod ug mini nga mga
propeta.

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon, “Ang propeta nag-
sulti kanato unsa ang atong gikinahanglan nga mahibaloan,
dili kay sa kanunay unsa ang atong gusto nga mahibaloan”
(“Fourteen Fundamentals in Following the Prophet,”sa
Brigham Young University 1980–81 Devotional and Fireside
Speeches [1981], 28). Pangitaa kon sa unsa nga paagi kini
nga pahayag mahimo nga maggamit ngadto sa mga pagtu-
lun-an ni Jeremias dinhi niini nga kapitulo.

Ang Jeremias 23:5–8 adunay dako kaayo nga importansya tu-
ngod kay si Jeremias nanagna mahitungod sa Manluluwas.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Jeremias 23
Mga magbalantay (bb. 1–2)—
Sa tinuod “mga magbalantay
sa karnero,” apan dinhi niini
nga sitwasyon “mga lider”

Mga toril (b. 3)—Luwas,
kinoral nga mga dapit nga
hiposan sa mga karnero

Jeremias 23

Mini nga mga Propeta

Jeremias 21–22

Mga Panagna alang sa 
Duha ka mga Hari

A
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsaon Nimo Pag-ila sa Mini nga
Propeta?

1. Basaha ang Jeremias 23:1–2, 9–11, 13–14, 16–27, 29–32 ug
ilista unsa ang gisulti sa Ginoo nga gipanulti ug gipangbu-
hat sa mini nga mga propeta.

2. Pagpili og usa ka aytem nga imong gilista ug ipasabut
ngano nga kana nga lihok o pagtulun-an mohimo sa usa
ka tawo nga mini nga propeta.

3. Ngano sa imong hunahuna nga ang mga katawhan mosu-
nod og mini nga mga propeta?

4. Ngano nga importante kini nga mahibalo ug mosunod sa
usa ka tinuod nga propeta? Unsaon nimo sa pag-ila sa usa
ka mini nga propeta? (tan-awa sa Deuteronomio 18:20–22;
D&P 42:11–12; 46:7).

Ang Tambal alang sa Mini nga mga
Propeta

Unsa ang gisulti sa Ginoo diha sa Jeremias 23:3–8 nga iyang
pagabuhaton alang niadtong kinsa nahisalaag pinaagi sa ilang
mga lider sa Juda? (Timan-i nga kini nga panagna pagatuma-
non sa kasagaran sa ulahing mga adlaw.)

Ang Jeremias 24 naghisgot kon giunsa sa Ginoo, pinaagi
ni Jeremias, pagtudlo pinaagi sa imahe sa usa ka bukag sa
maayo nga mga igos ug usa ka bukag sa dautan nga mga
igos nga pipila sa mga Judeo pagadad-on nga bihag ngadto
sa Babelonia alang sa ilang kaayohan ug unya makapauli
ngadto sa ilang yuta nga natawhan sa pila ka umaabut nga
panahon. Ang uban pagapakaulawan ug pagalaglagon tu-
ngod sa ilang pagkadautan.

Ang Jeremias 25–26 susama sa pagkasunod-sunod ug tema
sa Jeremias 21–22. Diha sa kapitulo 25, si Jeremias nanagna
uban ang kasigurohan nga ang Babelonia mobuntog sa Juda
tungod kay sila misalikway sa mga pulong ni Jeremias ug sa
uban nga mga propeta (sama ni Lehi). Dugang pa, gipanagna
ni Jeremias nga ang Juda moalagad sa Babelonia sulod sa ka-
pitoan ka mga tuig, diin nga panahon lain nga gingharian
mobuntog sa Babelonia. Ang nahibilin nga mga kapitulo nag-
hisgot mahitungod sa kalaglagan sa uban nga mga nasud.
Kini nga kapitulo nagtudlo nga ang Dios nagsilot sa dili ma-
tarung nga mga katawhan, sa walay pagsapayan kon sa unsa
nga nasud o diin sila gikan.

Ang Jeremias 26 nagrekord og mga hitabo sa wala pa kini ug
nagtabang sa pagpasabut sa pipila ka kasaysayan sa kapitulo
25. Ang Jeremias 26 nagsaysay kon giunsa sa pagpanagna
ni Jeremias nga ang mga katawhan kinahanglan gayud nga
maghinulsol o pagadad-on nga bihag. Tungod niini nga
mensahe, diin nagbilin gihapon og pipila ka paglaum sa ka-
luwasan pinaagi sa paghinulsol, ang mga lider sa Juda buot
nga ipapatay si Jeremias. Ato usab nga mabasa kalabut sa
usa ka propeta nga ginganlan og Urias kinsa gipatay tungod
sa paghatag og susama nga panagna. Kini nga kamatuoran
nagtabang sa pagpasabut ngano nga ang paghukom sigu-
rado kaayo diha sa kapitulo 25.

Ang Jeremias 27–28 usa ka istorya. Ingon nga gisugo sa
Ginoo, si Jeremias mihimo og yugo ug gibutang kini sa iyang
liog. Ang yugo maoy usa ka butang nga ibutang sa liog alang
sa katuyoan sa pagdala og mga palas-anon. Ang yugo nagsim-
bolo sa pagkabihag o pagkaulipon. Si Jeremias mitudlo sa mga
katawhan nga ang Juda ug ang iyang naglibut nga mga nasud
maanaa ubos sa “yugo” sa Babelonia. Mipasidaan siya nga
ang mini nga mga propeta mahimo nga motudlo og lahi, apan
ang pagkabihag mahitabo gayud. Si Jeremias misulti ngadto ni
Hari Sedechias nga kon siya ug ang mga katawhan mapainub-
sanon nga mosunod ngadto sa “yugo” sa Babelonia, sila dili
pagalaglagon. Isip usa ka timaan nga ang iyang mga pulong
matuman, iyang gipanagna nga si Nabucodonosor, ang hari

Jeremias 27–28

Ang Yugo sa Babelonia

Jeremias 25–26

Pagsalikway sa mga 
Propeta Midangat 

ngadto sa Pagkabihag

Jeremias 24

Maayo ug Dautan nga Bunga

B

A

Malisang (b. 4)—Mangurog sa
kahadlok

Ipakanaug, gipakanaug (bb. 5,
20)—Gihimo

Panumpa (b. 10)—Tunglo

Panyawan (b. 15)—Kapait

Apdo (b. 15)—Usa ka pait nga
tubig, hilo

Limbong (b. 26)—Mga bakak

Palas-anon (bb. 36, 38)—
Mensahe

Gibalit-ad (b. 36)—Giusab,
gibali

Pagkatalamayon (b. 40)—
Kaulawan
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sa Babelonia, modala sa nahibilin sa mga bahandi ug balaan
nga mga butang gikan sa templo. Ang panagna natuman.

Ang Jeremias 28 naghisgot kabahin sa lain nga tawo,
si Hananias, kinsa miangkon usab nga usa ka propeta.
Gipanagna niya nga ang Ginoo mobugto sa yugo sa
Babelonia sulod sa duha ka tuig. Si Jeremias miingon nga
ang panahon manghimatuod kon siya husto ba o sayop. Ang
Ginoo, hinoon, midasig ni Jeremias sa pagsulti ni Hananias
nga ang iyang mga panagna dili mga tinuod ug nga siya ha-
pit na mamatay. Si Hananias namatay ingon gayud sa gi-
sulti ni Jeremias.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsaon Nimo sa Pag-ila?

Ang Jeremias 27–28 naghatag og ehemplo sa usa ka tinuod nga
propeta ug sa usa nga dili tinuod. Basaha ang Deuteronomio
18:20–22; Doktrina ug mga Pakigsaad 42:11–12; 46:7; Mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5. Dayon isulti kon unsaon
nato nga makahibalo kon ang usa ka tawo tinuod ba nga 
gipadala gikan sa Dios aron sa pagsangyaw.

Ang Jeremias 29 naglangkob og usa ka sulat gikan ni
Jeremias ngadto sa mga katawhan sa Juda kinsa gidala nga
bihag ug namuyo sa Babelonia. Misulti siya kanila sa pagtu-
kod og mga balay, pagtanom, ug pagpangandam sa pagpuyo
didto ug pagpahimulos sa Babelonia sa labing maayo nga
ilang mahimo. Misulti na usab siya nga sila maanaa didto
sulod sa kapitoan ka mga tuig. Misaad siya kanila nga kon
sila mangita sa Ginoo uban sa ilang bug-os nga mga kasing-
kasing (tan-awa sa b. 13; Deuteronomio 4:26–31), ang Ginoo
modala kanila og balik ngadto sa Jerusalem.

Gitunglo ni Jeremias kadtong kinsa anaa gihapon sa Jerusalem
ug misalig sa mga pagtulun-an sa mini nga mga propeta kinsa
misaad og diha-diha dayon nga kaluwasan gikan sa mga taga-
Babelonia. Gitunglo usab niya ang usa ka mini nga propeta
kinsa nagpadala og bakak nga mga mensahe ngadto sa mga
Judeo diha sa Babelonia.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sa unsa nga Paagi kini Makatabang?

Basaha ang Jeremias 29:11–14 ug pagsulat mahitungod kon
sa unsa nga paagi kini nga mensahe ngadto sa mga Judeo
nga bihag diha sa Babelonia tungod sa ilang pagkadili 

matinud-anon magamit isip usa ka mensahe sa paglaum ngadto
sa usa ka tawo karon kinsa anaa sa pagkabihag sa sala.

Sa panahon nga ang mga taga Babelonia mibuntog sa gingha-
rian sa Juda ug gidala sila nga bihag, ang mga katawhan sa
Juda naglibug kon ang Dios mibiya ba kanila ug sa pakigsaad
nga iyang gihimo uban ni Abraham nga ihatag kanila ang
yuta sa Canaan ug mamahimo nga panalangin ngadto sa ta-
nan nga kalibutan pinaagi sa mga kamatuoran ug mga panala-
ngin nga iyang gihatag kanila. Sila usab nangutana kon iya ba
nga gihunong ang mga pakigsaad nga iyang gihimo sa pagpa-
himutang sa mga kaliwatan ni David isip mga hari sa Israel
(tan-awa sa 2 Samuel 7:13). Ang Jeremias 30–33 naglangkob
sa pasalig sa Ginoo ngadto sa mga anak ni Israel kinsa nagka-
tibulaag ug diha sa pagkabihag nga siya wala mobiya kanila o
sa iyang mga pakigsaad.

Si Jeremias gisugo sa pagsulat kay sa pagsulti sa panagna diha
sa Jeremias 30–33. Tungod kay si Jeremias nabilanggo niana
nga panahon, ang sinulat nga pulong mahimo gihapon nga
mga pulong sa propeta nga makaabut ngadto sa mga kataw-
han. Usab, bisan tuod og ang mga katawhan wala maminaw
ni Jeremias niana nga panahon nga kini nga pagpadayag giha-
tag, kon kini gisulat pa ang mga katawhan kinsa diha sa pag-
kabihag mahimo nga mas matudloan pa ug makabasa niini sa
umaabut nga panahon. Usab timan-i nga ang panagna gitu-
mong ngadto sa Juda ug Israel. Ang Israel nakuha sa mga
Asiriahanon labaw sa 120 ka mga tuig sa panahon nga wala
pa mohatag ang Ginoo ni Jeremias sa mensahe dinhi niini nga
kapitulo.

Samtang imong basahon ang Jeremias 30, pangitaa unsay gi-
sulti sa Ginoo mahitungod sa pagkabihag sa Juda ug unsa ang
iyang pagabuhaton alang kanila kon sila mosalig kaniya. Kini
nga mensahe mahimo usab nga magamit ngadto sa usa ka
tawo nga gidala nga bihag sa sala kinsa mibati nga nawala sa
Ginoo. Tingali siya mahimo nga mobati nga ang Ginoo usab
mibiya kaniya. Samtang imong basahon, pangita usab og per-
sonal nga mensahe nga makuha sa usa ka tawo gikan niini nga
kapitulo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Jeremias 30
Bakwion ko ang
pagkabinihag (bb. 3, 18)—
Giuli gikan sa pagkabinihag

Nagaanak (b. 6)—Nagbati 

Malisang (b. 10)—Maguol,
nahadlok

Jeremias 30

Ang Ginoo Misaad 
og Panabang

A

Jeremias 29

Sulat ni Jeremias 
ngadto sa mga Bihag

A
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Jeremias 30:12–13—Sa Unsa nga Paagi ang Ginoo
Makatabang Kanila Kon ang Ilang mga Samad
mga “Dili mamaayo”?
Ang Hubad ni Joseph Smith sa Biblia nagtabang kanato sa pagsa-
but nga ang bersikulo 12 unta nag-ingon nga ang mga bun-og dili
ingon nga dili mamaayo, bisan tuod kini grabe kaayo. Ug diha sa
bersikulo 13 sa Hubad ni Joseph Smith, ang Ginoo mipakita na
usab nga ang mga samad sa Juda dili ingon nga dili mamaayo,
apan ang mga katawhan nagtuo nga sila dili mamaayo.

Jeremias 30:9—Kinsa nga Haring David ang
Alagaran sa mga Katawhan?
Kini nga “David” nagpasabut ngadto sa Mesiyas ug Hari kinsa
ang Dios misaad nga mahimong kaliwatan ni David. Ang saad
natuman diha sa pag-anhi ni Jesukristo ug matuman pag-usab
diha sa Ikaduhang Pag-anhi.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ilista ang mga Sangputanan

1. Basaha ang Jeremias 30:5–7, 12–15 ug ihulagway unsa ang
nahitabo ngadto sa mga Israelita tungod kay sila mibiya sa
ilang Dios ug misimba og mga dios-dios.

2. Sa unsa nga paagi nga ang mga sangputanan sa pagsimba
og dios-dios sama sa mga sangputanan sa mga sala karon?

Paghimo og Pagtandi

Basaha ang Jeremias 30: 8–11, 16–17. Sa unsa nga paagi nga ang
unsay gisaad sa Ginoo nga buhaton alang sa Juda diha sa pag-
kabihag sama sa unsay iyang mabuhat sa pagtabang og usa ka
tawo nga bihag ngadto sa sala?

Ang Jeremias 31 mipadayon sa mensahe nga gisugdan diha
sa kapitulo 30. Ang kapitulo 31 naglangkob og mahinung-
danon kaayo nga mga saad kalabut sa pagpundok sa Israel,
ang pagpundok ngadto sa Jerusalem gikan sa pagkabihag
sa karaan nga mga panahon ug ang pagpundok ngadto ni
Jesukristo ug diha sa iyang Simbahan sa ulahing mga ad-
law gikan sa tanan nga mga dapit sa kalibutan diin ang
Israel nagkatibulaag.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Jeremias 31

Jeremias 31—Ang Pagpundok sa Israel
Ang tibuok kapitulo sa Jeremias 31 mao ang mahitungod sa
pagpundok sa balay sa Israel. Ang Israel gipundok sa duha
ka mga paagi: sa pisikal ug sa espirituhanon nga paagi. Alang
sa tagsa-tagsa nga mga sakop sa balay sa Israel ang duha ka
pagpundok mahimo nga mahitabo sa sama nga panahon, o
sila mahimo nga mahitabo nga lain-lain. Tungod kay kini
nga pagpundok nahitabo sa managlahi nga panahon sa tibuok
kasaysayan ug mahitabo pa sa umaabut, ang mga kasulatan
mahitungod sa pagpundok sa balay sa Israel makalibug. Ang
Jeremias 31:1–30 sa tataw naggamit sa pisikal nga pagpundok
sa pamilya sa Israel gikan sa mga yuta diha diin sila gitibulaag
ug gibihag ngadto sa ilang mga gisaad nga yuta. Apan kini nga
mga bersikulo mahimo usab nga magamit niadtong kinsa sa es-
pirituhanon nga paagi gipundok ngadto sa Ginoo ug sa iyang
Simbahan. Ang Jeremias 31:31–34 ingon og adunay linain nga
paggamit ngadto sa espirituhanon nga pagpundok (tan-awa sa
D&P 45:56).

Jeremias 31:9—“Ephraim maoy Kamagulangan
Ko nga Anak”
Si Ephraim sa tinuoray dili mao ang kamagulangan nga anak
ni Israel gumikan nga siya mao ang apo nga lalaki ni Jacob, ang
anak nga lalaki ni Jose kinsa midawat sa katungod sa unang na-
tawo gikan ni Jacob, o Israel (tan-awa sa Genesis 48–49). Ang
pakisayran diha sa Jeremias 31:9 ngadto ni Ephraim ingon nga
kamagulangan nagpasabut ngadto niini nga kahimtang sa pag-
kamanununod sa katungod sa unang natawo.

Jeremias 31:31–34—Ang “Bag-ong Tugon” [Bag-
ong Pakigsaad]
Si Elder Dallin H. Oaks mipasabut sa mosunod mahitungod sa
“bag-ong tugon” [bag-ong pakigsaad]: “Ang ‘bag-ong tugon,’ …
mao ang pakigsaad nga gilangkub diha sa Basahon ni Mormon
ug sa ‘mga sugo kaniadto’ [tan-awa sa D&P 84:57] … Kini nga
mga sugo kaniadto mao ang mga pagpadayag kaniadto sa Ginoo,
ingon nga gilangkub diha sa Biblia (ang Daan ug Bag-ong mga
Tugon) ug diha nianang mga bag-o nga mga pagpadayag nga na-
hatag na ngadto sa mga Santos …

Nga mga nahibilin(b. 2)—
Mga nangabuhi

Gidani (b. 3)—Gipundok

Pagadayan-dayanan (b. 4)—
Gidekorasyunan

Nanghibilin sa Israel (b. 7)—
Mga Israelita nga wala
gilaglag, gitibulaag,o anaa sa
pagkabihag 

Naglukat, nagtubos (b. 11)—
Nagbayad alang sa kagawasan
sa usa ka tawo gikan sa
pagkaulipon sa sala

Tagbawon (bb. 14, 25)—Busgon

Nag-antus sa pagkatinamay
(b. 19)—Nagdala sa kaulaw

Mga mohon (b. 21)—Mga
timaan diha sa dalan

Magalimis (b. 22)—Magaliyok

Magbabaul (b. 24)—Mag-uuma

Magasabod (b. 27)—
Magatanom

Pagluka (bb. 28, 40)—Pag-ibut

Tulumanon (bb. 35–36)—
Naandan nga mga lihok

Mahamulag gikan sa akong
atubangan (b. 36)—Gikuha

Jeremias 31

Ang Pagpundok sa Israel

B

A

Hampak (b. 14)—Pagtul-id Paglamoy, gilamoy (b. 16)—
Gibuntog ug gilumpag
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“Ang pakigsaad nga gihulagway diha [sa] mga kasulatan, na-
himo nga bag-o pinaagi sa pagbag-o ug panghimatuod niini sa
ulahing mga adlaw, nagpasabut ngadto sa atong pakigsaad nga
relasyon uban ni Jesukristo. Kini naglangkob sa kahingpitan sa
ebanghelyo.…

“… Ang ‘bag-ong pakigsaad’ nga gilangkub diha sa Basahon ni
Mormon ug sa mga sugo kaniadto mao kanang labing impor-
tante nga saad sa ebanghelyo, migamot diha sa pag-ula ug sa
pagkabanhaw ni Jesukristo, diin naghatag kanato og kasiguro-
han sa imortalidad ug sa oportunidad sa kinabuhing dayon kon
kita maghinulsol sa atong mga sala ug maghimo ug maghupot
sa pakigsaad sa ebanghelyo uban sa atong Manluluwas. Pinaagi
niini nga pamaagi, ug pinaagi sa iyang grasya, kita makaamgo
sa mahinungdanon nga saad ‘nga pinaagi sa Pag-ula ni Kristo,
ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa
pagkamasulundon ngadto sa mga balaod ug sa mga ordinansa
sa Ebanghelyo’ (Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3)” (Dallin H.
Oaks, “Another Testament of Jesus Christ” [CES fireside nga
pakigpulong, 6 Hunyo 1993], 4–5).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghulagway og Ideya

Pag-drawing og hulagway o paghimo og diagram sa bisan unsa
nga nagrepresentar og ideya sa imong nabasa diha sa Jeremias
31:1–30. Pagsulat og daklit nga pagpasabut alang sa imong hu-
lagway o diagram.

Ihulagway ang Kalainan

1. Sumala sa Jeremias 31:31–34, kanus-a ang Ginoo mihimo sa
pakigsaad uban sa balay sa Israel?

2. Ihulagway kon giunsa ug ngano nga ang bag-ong pakigsaad
lahi kay sa daan nga pakigsaad. 

Ang Jeremias 32 nagrekord nga aron sa madanihon nga pa-
agi makatudlo nga ang mga anak ni Israel pagapundukon
og balik ngadto sa ilang mga yuta sa saad, bisan human sa
paglumpag sa taga-Babelonia, ang Ginoo mimando sa nabi-
langgo nga Jeremias sa pagpalit og yuta. Dayon iyang gi-
sultihan si Jeremias sa pagtipig sa titulo sa usa ka luwas
nga dapit isip ebidensya niini nga panagna. Ang gahum sa
mga taga-Babelonia mihimo niini ingon og imposible, apan
sa Dios walay imposible (tan-awa sa b. 27). Kini importante
nga mahinumduman nga sa mga mortal daghang mga bu-
tang nga ingon og imposible, apan ngadto sa usa ka maka-
gagahum sa tanan nga Dios ang mga pulong nga “May
malisud pa ba alang kanako?” magamit (Jeremias 32:27).

Ang Jeremias 33 naglangkob og talagsaon nga mga saad kala-
but sa Jerusalem nga wala pa matuman sa hingpit. Ang kapi-
tulo 33 nagsulti og usa ka dakong adlaw sa kalinaw sa
Jerusalem kon ang mga katawhan kinsa nagpuyo didto mo-
simba sa Ginoo. Kini nga panagna wala pa matuman, apan si
Jeremias miingon nga kini mahitabo sa mga adlaw nga “ang
Sanga” (Jesukristo) maghari isip Hari diha sa gingharian ni
David (tan-awa sa bb. 15–16). Sa lain nga pagkasulti, ang
Jerusalem dili gayud makaila og hingpit nga kalinaw ug pag-
kaluwas hangtud ang tanan nga mga lumulupyo niini moda-
wat ni Jesukristo isip ilang Hari. 

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Imong Nakat-unan
mahitungod ni Jesukristo?

Basaha ang Jeremias 33:15–18. Kini nga mga bersikulo nag-
sulti nga sa umaabut nga panahon ang Israel dili “magti-
nguha” (magkulang o magkinahanglan) og usa ka tawo nga
molingkod ug momando diha sa gingharian ni David, ni sila
“magtinguha” og mga tawo sa paghimo og mga sakripisyo.
Sa unsa nga mga paagi si Jesukristo sa kahangturan nagtu-
man sa mga tahas sa hari, pari, ug sakripisyo alang sa iyang
mga katawhan? (tan-awa sa Lucas 1:32–33; Juan 18:36–37;
Mga Hebreohanon 2:17; 7:11, 22–27; 8:1–6; 9:11–15; 10:10–17;
3 Nephi 9:19–20).

Ang Jeremias 34 naglangkob sa mga panagna nga gihimo ni
Jeremias mahitungod sa unsa ang mahitabo ngadto ni Hari
Sedechias ug usab mahitungod sa unsa ang mahitabo ngadto
sa mga katawhan sa Juda. Diha sa Jeremias 34 ang Ginoo
piho nga mihukom og silot sa mga katawhan sa Juda tungod
sa pagbaton og mga ulipon ug mga sulugoon kinsa mga
Judeo ug tungod sa paglapas sa mga sugo nga anaa sa ba-
laod ni Moises sa pagbuhi sa tanan nga mga sulugoon sa
matag ikapito nga tuig.

Jeremias 34

Pagpahamtang og Silot ni 
Sedechias ug sa mga Judeo

A

Jeremias 33

Kalinaw sa Jerusalem

Jeremias 32

Mipalit si Jeremias og Yuta

B

A
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Ang Jeremias 35 nagrekord sa mga hitabo nga sa tinuoray na-
hitabo sa daghan nga katuigan sa wala pa kadtong nauna nga
mga kapitulo. Kita nasayud niini tungod kay si Joacim (gihis-
gutan sa b. 1) mao ang hari sa wala pa si Sedechias (gihisgu-
tan sa mga kapitulo 33–34). Kini nga matang sa “pagtan-aw
og balik” nahitabo og kadaghan diha sa basahon ni Jeremias.

Ang Jeremias 35 nagsulti kabahin sa usa ka grupo sa mga ka-
tawhan nga gitawag og mga Rechabita. Nagpuyo sila sa gawas
sa mga siyudad sulod sa mga tolda ug dili gayud magpabilin
sa usa ka dapit. Ang mga Rechabita misunod og pila ka mga
tradisyon nga gihatag sa lider sa ilang grupo. Kini nga mga
tradisyon dili kabahin sa ilang relihiyon, apan ilang gisunod
ang mga balaod ug mga tradisyon sa matinud-anon kaayo nga
paagi. Ang Ginoo migamit niini nga mga katawhan isip usa
ka leksyon nga naggamit og butang. Ang leksyon mao kini:
ang mga Rechabita sa matinud-anon nga paagi naghupot og
tawhanon nga mga tradisyon, apan ang mga tawo sa Juda dili
makahupot sa mga sugo sa buhi nga Dios—mga sugo nga
adunay tinuod ug mahangturon nga mga panalangin nga na-
lambigit ngadto niini. Ang Ginoo misaad sa pagpanalangin
sa mga Rechabita alang sa ilang pagkamatinuoron ug 
pagkamatinud-anon.

Ang Jeremias 36 nagrekord nga ang Ginoo misugo ni Jeremias
sa pagsulat sa tanan nga mga panagna nga iyang gihimo ba-
tok sa Israel, Juda, ug sa uban nga mga nasud. Tungod kay si
Jeremias ubos sa pagka-inaresto, ang usa ka escriba [tigsulat]
nga ginganlan og Baruch misulat sa tanan nga mga panagna
ni Jeremias ug unya gibasa kini diha sa mga ang-ang sa tem-
plo. Nadunggan sa pipila ka mga tawo sa hari ang mga pa-
nagna, gikuha ang mga sinulat, ug gibasa kini ngadto sa hari.
Mimando ang hari nga ang mga sinulat pagasunugon. Ug
nagtinguha nga si Jeremias ug si Baruch patyon, apan gitago
sila sa Ginoo. Si Jeremias mihimo pa og usa ka panagna ug mi-
padala niini ngadto sa hari. Ang panagna mao nga walay kali-
watan ni Joacim nga mahimong hari—usa ka panagna nga
nahinabo gayud.

Ang Jeremias 37–44 kadaghanan makasaysayanon. Kini nga
seksyon sa daklit nag-asoy sa istorya ni Jeremias sulod sa pa-
nahon nga ang Juda gilumpag sa Babelonia ug daghan nga
mga katawhan nakuha nga bihag.

AngJeremias 37 naghisgot nga ang mga Ehiptohanon nga
kasundalohan mimartsa ngadto sa Juda sa panahon nga ang
mga taga-Babelonia (usahay gitawag nga mga Caldeahanon
dinhi niini nga kapitulo) nanagbuntog sa yuta sa Juda. Sa
diha nga nadunggan sa mga taga-Babelonia nga ang Ehipto
nagsingabut, mibiya sila sa makadiyut. Kini nga pagbiya
mihatag sa Juda og sayop nga paglaum nga ang Ehipto mo-
luwas kanila. Gisultihan ni Jeremias si Sedechias nga kini
dili mahitabo. Tungod niini nga panagna, si Jeremias gibal-
hog sa bilanggoan. Wala madugay, si Sedechias mitugot ka-
niya nga pagabuhian, apan siya mipabilin gihapon nga ubos
sa pagka-inaresto.

Ang Jeremias 38 nagrekord nga ang mga lider sa Jerusalem
nagtuo nga sila makasagubang sa mga taga-Babelonia.
Wala nila magustohi ang nagpadayon nga mensahe ni
Jeremias nga kinahanglan itugot nila sa ilang mga kaugali-
ngon nga pagadad-on ngadto sa Babelonia ug ang tanan
mamaayo ra. Ilang gituohan nga ang mensahe mas labaw
nga dili maayo alang sa kaisug sa manggugubat, busa ilang
gipabalhog si Jeremias sa bilanggoan nga mas grabe pa kay
sa una. Usa ka Etiopiahanong eunoco [kinapon nga lalaki]
nga ginganlan og Ebed-melech mipakuha ni Jeremias gikan
sa bilanggoan, ug sa makausa pa si Jeremias miatubang ni
Sedechias. Mipahinumdom siya sa hari nga kon siya mag-
masulundon, ang tanan mamaayo ra. Apan ang hari wala
mamati sa tambag

Ang Jeremias 39 naghisgot mahitungod sa paglumpag sa
Jerusalem, sa pagkadakop ni Hari Sedechias, sa pagpatay sa
iyang mga anak nga lalaki samtang si Sedechias nagtan-aw
niana, ug ang pagsakit nga gisinati ni Sedechias sa diha nga
ang mga manunulong nga taga-Babelonia milusok sa iyang
mga mata. Gikan sa Basahon ni Mormon atong nahibaloan
nga usa sa mga anak nga lalaki ni Sedechias naluwas. Ang
grupo nga miluwas kaniya mibiyahe ngadto sa Kasadpan
nga Tungang Bahin sa Kalibutan ug sa kasagaran nailhan
isip ang mga katawhan sa Zarahemla diha sa Basahon ni
Mormon (tan-awa sa Omni 1:14–19; Helaman 8:21). Ang
mga taga-Babelonia maayo nga mitagad ni Jeremias. Sa ka-
tapusan sa kapitulo 39, ang Ginoo misaad sa pagpanalangin
ni Ebed-melech alang sa iyang pagkamaloloy-on ngadto ni
Jeremias.

Jeremias 37–44

Babelonia Mibuntog sa Juda

Jeremias 36

Baruch ang Escriba

Jeremias 35

Ang mga Rechabita
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Ang Jeremias 40 nagrekord nga ang taga-Babelonia sa hing-
pit mibuhi ni Jeremias. Misugyot sila nga siya mopuyo
uban ni Gedalias, kang kinsa sila mihatag sa buluhaton sa
pagmando sa yuta, ug gisunod ni Jeremias. Ang mga Judeo
gikan sa naglibut nga mga yuta misugod sa pagpundok
ngadto sa Mispa, diin nagpuyo si Gedalias. Usa ka tawo
nga ginganlan og Johanan nakahibalo nga pipila sa mga
Judeo nagplano sa pagpatay ni Gedalias, apan si Gedalias
dili motugot ni Johanan sa pagbuhat og bisan unsa sa pag-
santa sa plano.

Ang Jeremias 41 naghisgot giunsa sa usa ka tawo nga gi-
nganlan og Ismael pagpatay si Gedalias. Si Ismael ug ang
iyang mga tawo mipatay usab sa tanan kinsa nagpuyo kau-
ban ni Gedalias, bisan sila Judeo man o mga taga-Babelonia.
Si Johanan mitukod og kasundalohan ug gisulong ang mga
tawo ni Ismael, gipatay ang daghan, gikuha ang uban isip
mga bilanggo, ug gibuhian ang mga binilanggo nga nakuha
diha sa pagsulong ni Gedalias. Naguol mahitungod sa reak-
syon sa mga taga-Babelonia ngadto sa mga Judeo tungod sa
unsay nahitabo, ang tanan nga mga Judeo mibalhin gikan sa
Mispa ngadto sa usa ka dapit duol sa Bethlehem nga gitawag
og Chimham. Gikan didto tuyo nila nga moadto sa Ehipto
alang sa kaluwasan.

Ang Jeremias 42 mingalan ni Jeremias uban sa grupo nga
mibalhin ngadto sa Chimham. Si Johanan miadto ni Jeremias
ug mihangyo kon mahimo ba siya nga mangutana sa Ginoo
kalabut sa ilang mga plano sa pag-adto sa Ehipto. Sila mi-
saad nga bisan unsa ang isulti sa Ginoo, ilang pagabuhaton.
Si Jeremias miingon nga kinahanglan nga sila dili moadto
sa Ehipto. Miingon siya nga kon sila magpabilin sa yuta sa
Juda, ang Ginoo mopanalipod kanila, apan kon sila moadto sa
Ehipto, sila mamatay pinaagi sa espada, pinaagi sa kagutom,
o pinaagi sa uban nga mga katalagman.

Ang Jeremias 43 naghisgot nga si Johanan ug ang uban nga
mapagarbuhon nga mga lider niini nga grupo sa mga Judeo
wala motuo sa tambag ni Jeremias. Miadto sila sa Ehipto bi-
san pa man, ug gidala nila si Jeremias isip usa ka bilanggo.
Sa diha nga miabut sila didto, si Jeremias nanagna nga si
Nabucodonosor, ang Hari sa Babelonia mobuntog usab sa
Ehipto.

Ang Jeremias 44 nagrekord nga si Jeremias misulti ngadto
sa mga Judeo nga sila pagalaglagon didto sa Ehipto tungod
kay sila nagpadayon sa pagbansay og mga matang sa pag-
simba og dios-dios ug tungod kay sila dili mosunod sa
Ginoo; diyutay ra kaayo ang mabuhi ug mobalik ngadto sa
Juda isip usa ka saksi nga ang pulong sa Ginoo natuman.
Kini nga panagna natuman diha pa sa lain nga grupo sa
mga Judeo kinsa makadawat unta sa mga panalangin diha
sa kamot sa Ginoo kon sila misunod pa unta sa iyang pro-
peta. Apan hinoon sila misalig sa ilang kaugalingon nga
paghukom.

Ang Jeremias 45 usa ka pagpadayag ngadto ni Baruch, ang
escriba kinsa misulat sa mga pagpadayag ni Jeremias ug
mibasa niini diha sa mga ang-ang sa templo sa mga pana-
hon ni Hari Joacim. Sa tataw, si Baruch naglaum nga ang
Ginoo mokuha sa iyang mga pagsulay ug mga kasamok tu-
ngod kay gibuhat niya ang buluhaton sa Ginoo. Ang Ginoo,
bisan pa niana, wala mosaad kaniya og kaluwasan gikan sa
mga pagsulay, lamang nga siya dili mamatay sa umaabut
nga panahon.

Kita usab kinahanglan nga mahinumdom nga kita dili magda-
hum nga tungod lamang kay kita nagpuyo nga matarung ang
Ginoo mokuha sa mga pagsulay, pagpanggukod, ug uban nga
malisud nga mga kasinatian. Sama niadto kinsa matinuoron
ug matinud-anon ngadto sa Ginoo sukad sa sinugdanan sa pa-
nahon, kita kinahanglan nga magmatinud-anon sa maayo nga
mga panahon ug sa dili maayo.

Ang Jeremias 46–51 nagrekord og mga panagna mahitu-
ngod sa kalaglagan sa daghan nga mga nasud nga naglibut
sa Israel ug ngano nga ang matag usa pagalaglagon. Si
Jeremias nanagna nga ang Ehipto (tan-awa sa Jeremias
46), Filistia (tan-awa sa Jeremias 47) Moab (tan-awa
sa Jeremias 48), Ammon (tan-awa sa Jeremias 49:1–6),
Edom (tan-awa sa Jeremias 49:7–22), Damasco (tan-awa sa
Jeremias 49:23–27), Cedar (tan-awa sa Jeremias 49:28–29),
Hasor (tan-awa sa Jeremias 49:30–37), Elam (tan-awa sa
Jeremias 49:34–39), ug Babelonia (tan-awa sa Jeremias
50–51) tanan pagalaglagon.

Tingali ang katuyoan alang niining tanan nga mga mensahe
sa kalaglagan mao ang pagtudlo, ilabi na ngadto sa balay
sa Israel, nga dili lamang ang Ginoo mosilot sa kadautan sa
iyang mga katawhan, siya usab mosilot sa kadautan sa tanan
nga mga katawhan, sa walay pagsapayan sa ilang nasud. Ang
maayo nga balita alang sa Israel mao nga bisan tuod og ang
Ginoo molaglag niining uban nga mga nasud, siya misaad sa

Jeremias 46–51

Kalaglagan sa mga Nasud

Jeremias 45

Ang mga Matarung Usab 
Adunay mga Pagsulay
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pagpatunhay sa iyang mga katawhan ug dili sa hingpit mo-
laglag kanila (tan-awa sa Jeremias 46:27–28). Ang mga men-
sahe sa kalaglagan mga simbolo usab sa kalaglagan sa dautan
sa katapusan nga mga adlaw.

Ang Jeremias 52 usa ka haum nga katapusan sa basahon ni
Jeremias. Ang kapitulo 52 naghatag og asoy kabahin kon 
kanus-a gibuntog sa Babelonia ang Jerusalem, ang ulohan sa
Juda, ug mipatay o midala og bihag nga ubay-ubay ang gidag-
hanon sa mga tawo sa Juda.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Jeremias 52

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ilista ang mga Hitabo nga Sunod-
sunod

Ang Jeremias 52 naghisgot mahitungod sa mga hitabo sa pag-
kalaglag sa Jerusalem. Hunahunaa ang mosunod nga mga hi-
tabo ug gamita unsa ang imong nabasa diha sa kapitulo aron
sa paglista niini nga sunod-sunod: Ang mata ni Hari Sedechias
gilusok; gipaliyokan ni Nabucodonosor ang siyudad; liboan ka
mga Judeo gidala nga bihag; templo giguba; mga paril sa
Jerusalem giguba. Human sa matag hitabo, ihatag ang bersi-
kulo nga naghulagway sa hitabo.

Pagsulat og Pagpasabut

Paghimo og sulat ngadto sa mga katawhan sa Juda kinsa mga
bihag sa Babelonia. Ipasabut kon ngano ang ilang siyudad gi-
laglag ug ngano nga anaa sila sa pagkabihag. Paghatag og dili
mokubos sa duha ka mga katarungan alang sa matag kalagla-
gan ug pagkabihag sa mga Judeo, ug paghatag og pakisayran
nga kasulatan [scripture reference] alang sa matag tubag.

B

A

Salin (b. 15)—Nahibilin

Mga haligi nga tumbaga, mga
ugbukanan, dagat-dagat nga
tumbaga, mga kawa, mga

kumpit nga igpapalong, mga
kopa, mga sangga sa kalayo,
mga ulo nga tumbaga (bb.
17–22)—Bililhong mga butang
gikan sa templo 

Mipahiluna batok niini (b.
4)—Miliyok og kampo sa
pagpangandam

Ginalikusan (b. 5)—Giliyukan
ug napalayo gikan sa bisan
unsa ug bisan kinsa nga
mogawas o mosulod

Jeremias 52

Katapusang mga 
Sinulat ni Jeremias

Ang mga Lamentaciones ni Jeremias
Ang pulong nga lamentaciones nagpasabut og pagbakho o paghi-
lak uban sa dako nga kaguol. Sa kinaraan, ang mga Judeo misu-
lat ug miawit og mga lamentaciones alang sa mga suod nga
paryente o mga higala kinsa namatay. Kining gamay nga basa-
hon naglangkob sa mga pagbakho ni Jeremias, gisulat sa balak
nga porma, alang sa Jerusalem, sa templo, ug sa mga katawhan
sa Juda. Samtang imong basahon, mahimo nga imong pangitaon
ang mosunod nga mga punto:

• Kita dili mahimong makasala nga walay mga sangputanan.

• Ang pagpamati sa mini nga mga propeta sa kanunay mas
sayon kay sa mamati sa tinuod nga mga propeta.

• Ang paghunahuna sa mga gahum sa kalibutan nga makata-
bang kanimo sa paglikay sa silot sa Dios binuang.

• Ang mga makasasala kinsa gisilutan kasagaran naghuna-
huna nga ang Dios walay kaangayan.

• Ang tinuod nga pagbasol sa kasagaran moabut lamang hu-
man sa pipila ka gidaghanon nga pag-antus.

• Ang paglaum moabut gikan sa pag-angkon sa atong mga sala.

• Tungod sa gugma ug kalooy sa Dios, adunay panahon sa
pagpasaylo ug pagbag-o alang sa tanan kinsa naghinulsol.

Alang sa dugang nga impormasyon, tan-awa sa Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan, “Lamentaciones, Basahon sa.”

Si Elder Theodore M. Burton miingon, “Ang mga kasulatan
ug mga panudlo gikan sa atong mga espirituhanon nga mga

Lamentaciones 1

Ang mga Sangputanan sa Sala
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lider nagtudlo kanato unsaon sa paglikay sa kaguol diin sa ka-
nunay mao ang mga resulta gumikan sa sala” (sa Conference
Report, Okt. 1985, 81; o Ensign, Nob. 1985, 64).

Ang Lamentaciones 1, maingon man usab ang tanan nga mga
kapitulo sa Lamentaciones, naghatag og mga ehemplo sa ka-
guol nga gisulti ni Elder Burton. Ang kinasingkasing nga ka-
guol ug pagbasol mao ang mga kabahin sa pagpakasala nga
dili nato makita sa kasagaran o mahunahuna kon kita gitintal
sa pagbuhat og sayop.

Samtang imong basahon, hunahunaa kon sa unsang paagi nga
ang mga pulong diha sa kapitulo 1 mahimo nga masama sa
mga pulong niadto kinsa miusik sa ilang mga adlaw dinhi sa
yuta ug karon atua na sa kalibutan sa espiritu nag-atubang sa
mahangturon nga mga sangputanan sa dili maayo nga mga
pagpili nga ilang gihimo dinhi sa yuta.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Lamentaciones 1

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ngano?

Diha sa Lamentaciones 1:1–11 si Jeremias misulti sa iyang kaugali-
ngon. Diha sa mga bersikulo 12–22 siya misulti ingon og siya mao
ang tibuok nga nasud sa Juda. Pagpili og upat ka mga hugpong
sa mga pulong gikan sa mga pulong ni Jeremias (bb. 1–11) nga sa
imong hunahuna nagpasabut kon ngano nga siya “nagsubo.”

Ang Lamentaciones 2–4 mga pagpahayag sa kaguol mahi-
tungod sa unsay nahitabo sa mga katawhan sa Juda. Ang
Lamentaciones 2 tataw nga nagpahayag nga ang Ginoo mi-
silot sa iyang mga katawhan tungod sa ilang mga sala ug
alang sa ilang kaayohan. Ang Lamentaciones 3 naglangkob
sa mga pahayag sa usa ka katawhan nga mibati og pakabi-
niyaan sa Ginoo apan sa gihapon misalig ug nakakita og
paglaum diha sa hunahuna nga siya wala mobiya kanila
sa hangtud. Ang Lamentaciones 4 nagrekord sa kaguol ni
Jeremias samtang siya nagtandi sa paagi ang Israel nagki-
nabuhi isip usa ka matarung nga mga katawhan ngadto sa

unsay nahitabo kanila human sa pagbuntog sa taga-
Babelonia.

Kon ikaw makasala, mawad-an sa pakig-uban sa Espiritu
Santo, ug mobati sa kawala nay paglaum nga moabut gumi-
kan sa mga sangputanan sa sala ug pagkabulag gikan sa
Ginoo, ikaw sa tinuod adunay duha lamang nga kapilian. Ang
usa ka kapilian mao ang pagtabon sa imong mga sala. Kita ka-
sagaran motabon sa atong mga sala pinaagi sa pagpasangil sa
uban, pagpalayo sa atong mga kaugalingon gikan sa responsi-
bilidad, o pinaagi sa pagkadili matinuoron ug sa paglimud nga
kita mihimo og bisan unsa nga sayop. Ang lain nga kapilian
mao ang pagpaubos sa atong mga kaugalingon, paghinulsol,
ug pagsugod sa pagpakig-uli ngadto sa Ginoo.

Ang Lamentaciones 5 naglangkob og pagbangutan sa pagpau-
bos. Dinhi niini nga sama sa pag-ampo nga pagbangutan, si
Jeremias namulong alang sa mga katawhan kinsa nakaamgo sa
ilang mga sala ug nagtinguha og kapasayloan.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Lamentaciones 5

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsaon Nimo sa Pag-ila?

Paglista og mga pulong ug mga hugpong sa mga pulong gikan
sa Jeremias 5 nga nagpakita nga ang mga katawhan mga ti-
nuod nga mahinulsulon. Ipasabut ngano nga imong gipili ang
matag pulong o hugpong sa mga pulong.

Unsa ang Imong Mabuhat?

Basaha og palandunga ang ikaduha nga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo. Aduna, hinoon, kini kalainan tali sa gisilutan tungod sa
atong mga sala ug sa pag-antus isip resulta sa mga sala sa uban
nga mga katawhan. Unsa ang imong buhaton kon imong ma-
kita ang imong kaugalingon diha sa sitwasyon nga gihulagway
sa bersikulo 7, ug sa unsa nga paagi ang doktrina nga gipasa-
but diha sa ikaduha nga Artikulo sa Hugot nga Patuo makata-
bang kanimo?

B

A

Kabilin (b. 2—Yuta, mga
balay, ug sinina

Mga dumuluong (b. 2)—Mga
langyaw

Peligro (b. 9)—Kuyaw

Lamentaciones 5

Pangamuyo ni Jeremias 

Lamentaciones 2–4

Nganong Gisilutan ang Juda

A

Nanagluib (b. 2)—Nagpasakit

Mga Kabatok (bb. 5, 7, 17)—
Mga kaaway

Mga lagsaw (b. 6)—Usa

Katapusan (b. 9)—Umaabut

Balaang puluy-anan (b. 10)—
Templo

Timawa (b. 11)—Walay bili
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A Propeta nga diha sa Pagkabihag
Ang mga taga-Babelonia miatake sa Juda sa tulo ka dagko
nga mga okasyon. Ang ikaduha nahitabo sa gibana-bana nga
597 B.C. Si Ezequiel usa sa grupo nga gidala nga bihag ngadto
sa Babelonia. Mga lima ka tuig sa kaulahian siya gitawag nga
mahimong propeta ngadto sa mga Judeo nga diha sa pagkabi-
hag. Naningkamot siya sa pagtabang sa mga katawhan nga ma-
kakat-on gikan sa ilang mga sayop.

Magbalantay diha sa Tore
Samtang si Jeremias nag-awhag og paghinulsol sa Jerusalem, si
Ezequiel mitrabaho uban sa mga katawhan nga diha sa pagka-
bihag sa taga-Babelonia. Si Jeremias naningkamot sa pagluwas
sa mga katawhan gikan sa kalaglagan ug si Ezequiel naningka-
mot sa pagtabang sa iyang mga katawhan nga makasabut nga
ang ilang pagkabihag resulta sa ilang pagkadautan. Ang duha
ka mga propeta nagtudlo nga adunay hinungdan alang sa pag-
laum sa umaabut samtang ang mga katawhan mibalik ngadto
sa Ginoo. Si Ezequiel mao ang mahimo nga magbalantay diha
sa tore, usa ka calling nga pagahigustan diha sa kapitulo 33.

Pagpangandam alang sa Pagtuon sa Ezequiel
Kon kita papilion og usa ka kinatibuk-ang tema sa basahon ni
Ezequiel, kini mahimo nga sa kadugayan ang tanan nga mga ka-
tawhan makahibalo nga ang Ginoo mao ang Dios. Kini nga baru-
ganan, gipakita sa hugpong sa mga pulong sama sa “ug sila
makaila nga ako mao ang Ginoo,” migula og labaw sa saysyenta
y singko ka higayon diha sa Ezequiel.

Ang mosunod nga outline nagpakita og unom ka dagko nga mga
hilisgutan sa basahon ni Ezequiel:

1. Ang tawag ni Ezequiel nga mahimong usa ka propeta (tan-awa
sa Ezequiel 1–3)

2. Mga panagna nga naghukom og silot sa mga sala sa mga ka-
tawhan diha sa yuta sa Israel, ilabi na sa Jerusalem (tan-awa sa
Ezequiel 4–11, 20–24)

3. Mga panagna nga nagtawag sa mga Judeo nga anaa sa Babelonia
sa paghinulsol (tan-awa sa Ezequiel 12–19)

4. Mga panagna kalabut sa pagkalaglag sa mga nasud nga
naglibut sa Israel kinsa ilang mga kaaway (tan-awa sa
Ezequiel 25–32)

5. Mga panagna mahitungod sa pagpundok sa Israel ug uban nga
mga hitabo agi og pangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi
(tan-awa sa Ezequiel 33–39)

6. Usa ka paghulagway sa panan-awon ni Ezequiel sa usa ka tem-
plo nga pagatukuron sa Jerusalem sa umaabut nga panahon
(tan-awa sa Ezequiel 40–48)

Alang sa dugang nga impormasyon mahitungod sa basahon
ni Ezequiel, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Ezequiel.”

Ang Ezequiel 1, human sa usa ka daklit nga pasiuna, naghu-
lagway sa panan-awon ni Ezequiel sa Dios ug sa iyang hi-
maya. Tungod kay ang himaya sa Dios ug sa langit malisud
kaayo sa paghulagway sa pulong sa mga mortal, ang mga pro-
peta sa kasagaran naggamit og pulong nga gisimbolo ug mga
imahe aron sa paghulagway unsa ang ilang nakita. Ang pipila
sa mga katawhan naningkamot sa pagpasabut unsa ang gire-
presentahan sa mga simbolo, apan si Propeta Joseph Smith mii-
ngon, “Bisan kanus-a ang Dios naghatag og panan-awon sa
usa ka imahe, o hayop, o panagway sa bisan unsa nga matang,
Siya sa kanunay nagbutang sa Iyang kaugalingon nga respon-
sable sa paghatag og pagpadayag o interpretasyon sa kahulu-
gan niana, kay kon dili, kita dili responsable o may tulubagon
alang sa atong pagtuo niini. Ayaw kahadlok nga pagatunglu-
hon tungod sa pagkawala mahibalo sa kahulugan sa usa ka 
panan-awon o panagway, kon ang Dios wala maghatag og
pagpadayag o interpretasyon sa hilisgutan” (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 291).

Bisan kon kita dili hingpit nga makasabut sa kahulugan sa un-
say nakita ni Ezequiel, ang iyang mahinuklugon nga paghu-
lagway makahatag gihapon kanato og usa ka pagbati alang sa
unsa ka dili katoohan nga panan-awon ug unsa ka gamhanan
sa pagkatinuod ang himaya sa Dios.

Ang Ezequiel 2–3 nagsugod sa pagrekord unsa ang gisulti sa
Dios ngadto ni Ezequiel isip kabahin sa iyang panan-awon sa
himaya sa Dios (tan-awa sa Ezequiel 1). Hinoon, kini nga mga
kapitulo naglangkob sa iyang “tawag sa misyon.” Samtang
imong basahon ang paagi nga ang Ginoo naghulagway sa mis-
yon ni Ezequiel ug ang mga katawhan nga siya gitawag sa
pagtudlo, hunahunaa giunsa sa propeta sa Dios pagtawag og
usa ka misyonaryo karon.

Ezequiel 2–3

Tawag sa Pag-alagad 
ni Ezequiel 

Ezequiel 1

Panan-awon ni Ezequiel 
sa Himaya sa Dios

Dakong Dagat

590 b.c.

Babelonia

Gulpo sa Persia

Pulang Dagat

Jeremias

Ezequiel
Jerusalem

Ang Basahon ni Ezequiel
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Ezequiel 2

Ezequiel 2:9–10; 3:1–3—Ang Ginoo Misugo ni
Ezequiel sa Pagkaon og Papel-Linukot
Ang paghulagway ni Ezequiel nga nagkaon og papel-linukot usa
ka simbolo nga nagrepresentar sa iyang calling sa pagtudlo sa pu-
long sa Dios pinaagi sa tinuod nga paghimo sa pulong sa Dios
nga kabahin sa iyang pagkatawo. Ang basahon sa Pinadayag nag-
rekord og usa ka panahon sa diha nga si Apostol Juan adunay su-
sama nga kasinatian (tan-awa sa Pinadayag 10).

Ezequiel 3

Pagtuon sa mga Kasulatan

Buhata ang duha sa mosunod nga tulo ka mga kalihokan (A–C)
samtang imong tun-an ang Ezequiel 2–3.

Isummarize ang Misyon ni Ezequiel

Sa pag-summarize sa misyon ni Ezequiel, ipasabut ang kahulu-
gan sa mosunod nga mga pulong ug hugpong sa mga pulong:
“mga anak nga magahi og nawong” (Ezequiel 2:4; tan-awa
usab sa 3:7); mga sampinit, mga tunok, ug mga tanga (2:6); li-
nukot sa usa ka basahon (2:9–10; 3:1–3); diamante (3:9); magba-
lantay (3:17–21); magbabadlong (3:26).

o
Pag-drawing og dili mokubos upat ka mga larawan diha sa imong
notebook nga nagrepresentar sa mga ideya nga gilista sa ibabaw.

Usa ka Malisud nga Misyon

1. Siksika ang Ezequiel 2–3 ug ilista ang mga katarungan nga
sa imong hunahuna si Ezequiel tingali mahimong adunay
malisud nga misyon. Alang sa matag katarungan, ilista ang
usa ka bersikulo nga mosuporta sa imong ideya.

2. Ilista unsa ang gisulti sa Ginoo nga maoy misyon ni
Ezequiel diha sa Ezequiel 2–3 ug unsa ang midasig ni
Ezequiel sa pagtuman sa iyang misyon.

Ang Magbalantay

1. Basaha ang Ezequiel 3:17–21 ug ihulagway ang calling sa
usa ka magbalantay.

2. Paghingalan og usa ka “magbalantay” diha sa Simbahan
karon ug ipasabut ngano nga imong gipili kinsa ang
imong gipili.

3. Unsa ang gitudlo sa Ezequiel 3:17–21 kanato mahitungod
sa importansya sa pagtuman sa atong mga calling? Mahimo
ka nga mo-cross reference niini nga mga bersikulo ngadto sa
Jacob 1:19.

Sama ngadto ni Jeremias, ang Ginoo mipagamit ni Ezequiel og
mga butang ug tinuod nga mga simbolo aron sa pagtudlo sa
mga katawhan og mga paagi nga ilang mas makita og mahi-
numduman. Ang Ezequiel 4–5 nagrekord sa mga simbolo nga
gisulti sa Ginoo ngadto ni Ezequiel nga gamiton aron sa
pagrepresentar sa kadautan o sa kalaglagan sa Jerusalem.

Ang Ezequiel 6–7 naglangkob sa gamhanan nga mensahe sa
Ginoo mahitungod sa unsay mahitabo sa yuta sa Israel kon

Ezequiel 6–7

Sala ug Kalaglagan

Ezequiel 4–5

Mga Panagna sa 
Kalaglagan sa Jerusalem

C

B

A

Kainit (b. 14)—Kasuko

Apan ang iyang dugo
pagapanilngon ko diha sa
imong kamot (bb. 18, 20)—
Ikaw magapanubag alang sa
iyang mga sala

Ako nagabutang og
kapangdulan sa iyang
atubangan (b. 20)—Naghimo
ako nga matumba siya

Magahi (b. 4)—Mapahitas-on

Sampinit ug mga tunok (b.
6)—Makatunok nga mga
sagbut (usa ka simbolo alang
sa kasamok nga mahimong
ihatag sa mga katawhan
ngadto ni Ezequiel kon siya
modala na sa iyang mga
mensahe)

Mga tanga (b. 6)—Makahilo
nga mananap (usa ka simbolo
sa dautan nga mga katawhan
nga sangyawan ni Ezequiel)

Nalisang (b. 6)—Nahadlok

Mga pagminatay, pag-agulo
ug panghimaraut (b. 10)—
Kaguol
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mabuntog sa taga-Babelonia. Si Ezequiel gidala ngadto sa
Babelonia sa wala pa ang hingpit nga pagkapukan ug pagka-
laglag sa Jerusalem, busa siya namulong kabahin niini nga hi-
tabo sama nga anaa sa umaabut. Diha sa mga panagna sa mga
kapitulo 6–7, ang Ginoo sa piho mihukom og silot sa pagsimba
og dios-dios sa Israel ug miingon nga ang Jerusalem pagalag-
lagon aron ang mga Judeo masayud “makaila nga ako mao ang
Ginoo” (6:14). Ang mga nabuhi makahimo sa pagpamatuod
nga ang Dios sa tinuod mao ang buhing Dios ug nga ang
iyang mga pulong nangatuman.

Ang Ezequiel 8–11 naglangkob og usa ka asoy kabahin sa usa
ka panan-awon nga gihatag sa Ginoo ni Ezequiel. Si Ezequiel
usa sa daghan nga mga Judeo nga gidala nga bihag sa unang
pag-atake sa mga taga-Babelonia sa Juda. Kini nga panan-
awon mitabang sa mga gipanghinginlan (mga katawhan kinsa
anaa sa pagkabihag sa Babelonia) nga masayud unsa ang nahi-
tabo sa Jerusalem ug ngano nga kini nahitabo.

Ang Ezequiel 8 naghisgot mahitungod sa kadautan sa mga
tawo sa Jerusalem, lakip sa ilang mga relihiyusong mga lider.
Ang Ezequiel 9 nagrekord nga ang Ginoo adunay usa ka ang-
hel nga mensahero nga “nagtimaan” sa mga matarung aron sa
pagpanalipod kanila gikan sa pagkalaglag (sama sa Pagpalabay
sa Ehipto). Ang Ezequiel 10 miklaro niini nga ang Ginoo mi-
tugot sa kalaglagan sa Jerusalem. Ang Ezequiel 11 naghatag
og pipila ka paglaum alang sa umaabut nga mga henerasyon
pinaagi sa pagpanagna nga ang Ginoo mopundok sa iyang
mga katawhan balik sa ilang yuta nga saad ug bag-ohon ang
ilang pakigsaad nga relasyon.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Pagpundok

1. Pangitaa ang mga pulong nga “ako mahimong” ug ako ma-
gahatag” sa Ezequiel 11:16–20 aron pagtabang kanimo sa
paghimo og lista kabahin sa unsay gisulti sa Ginoo nga
iyang buhaton alang sa iyang mga katawhan sa pakigsaad.

2. Sa unsa nga paagi ikaw kabahin sa unsay gisulti dinhi niini
nga mga bersikulo, o sa unsa nga paagi ang Ginoo nagtu-
man niini nga mga saad karon?

Ipasabut ang mga Hugpong sa mga
Pulong

Basaha ang Ezequiel 11:19 ug ihulagway unsa sa imong huna-
huna ang kalainan tali sa usa ka tawo nga may “batoon nga

kasingkasing” ug sa usa ka tawo nga may “bag-ong espiritu”
ug usa ka “kasingkasing nga gikan sa ilang unod.”

Ang Ezequiel 12–17 naglangkob sa mga pagpadayag sa Ginoo
ngadto ni Ezequiel nga aduna pay daghan nga mga pag-atake
sa taga-Babelonia diha sa Jerusalem ug daghan pa nga mga
Judeo nga madala nga bihag. Ang Ginoo mipadayag usab
ngano nga kini nga mga hitabo mahitabo ug misugo kang
Ezequiel sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niadto nga
anaa sa pagkabihag.

Ang Ezequiel 12 nagsiguro sa mga Judeo nga daghan pa ang
gibihag.

Ang Ezequiel 13 naghisgot nga ang Ginoo mihukom og
silot sa mga mini nga propeta kinsa nagpakaaron ingnon
nga namulong sa iyang pangalan ug sa uban kinsa migiya
sa mga katawhan palayo gikan kaniya sa nagkalain-lain
nga paagi.

Ang Ezequiel 14 nagrekord nga ang mga lider nga Judeo mi-
duol ni Ezequiel nagpangita og tambag. Ang Ginoo misulti ka-
nila nga siya dili motambag kanila hangtud dili sila mohunong
sa pagpangita og mga tubag gikan usab sa mga dios-dios. Siya
mipasabut nga ang matag tagsa-tagsa ka tawo kinahanglan
gayud nga magmatarung aron makalahutay sa umaabut nga
mga paghukom ug nga sila dili makasalig diha sa pagkamata-
rung sa ilang mga lider.

Ang Ezequiel 15 adunay pagtandi tali sa mga anak ni
Israel ug sa usa ka sinunog nga bagon, nga walay bisan
unsa nga kaayohan. Daghan pang lain nga mga higayon
diha sa mga kasulatan, ang Ginoo mitandi sa mga anak ni
Israel ngadto sa usa ka bagon o sa usa ka ubasan (tan-awa
sa Isaias 5; Jacob 5).

Ang Ezequiel 16, sama sa uban nga mga dapit diha sa Daang
Tugon, naglangkob og pagtandi tali sa relasyon sa Ginoo
ngadto sa Israel ug sa pakigsaad sa kaminyoon. Ang kapitulo
16 mihatag og maayo kaayo nga detalye aron sa pagpakita kon
sa unsa nga paagi ang Israel (Jerusalem) wala magmatinud-
anon ngadto sa iyang “bana” ug ngano nga siya angay sa
iyang silot.

Ang Ezequiel 17 naglakip og sambingay nga gipadayag
sa Ginoo ngadto ni Ezequiel nga nagtudlo sa mga kataw-
han nga sila dili mangayo og kagawasan gikan sa Ehipto
samtang anaa sa pagkaulipon apan hinoon sa pagtugyan
ngadto sa mga taga-Babelonia ug ang Ginoo sa kadugayan
motubos kanila.

Ezequiel 12–17

Nganong Bihagon man?

B

A

Ezequiel 8–11

Ngano nga Nabuntog 
ang Jerusalem
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Sa unsa nga mga paagi ikaw sama o dili sama sa imong mga
ginikanan? Ngano?

Kini tinuod nga usahay ang “walay sala mapugos sa pag-
antus tungod sa mga kalapasan sa nakasala” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, 34). Ang pipila sa mga ka-
tawhan, bisan pa niana, nagpadayon sa pagpasangil sa
ilang mga ginikanan o sa uban alang sa mga butang nga
sila adunay gahum sa pag-usab. Ang mga anak ni Israel
mibati nga ang ilang mga silot miresulta gikan sa mga sala
sa ilang mga katigulangan. Gani sila adunay sagad nga pa-
nultihon mahitungod sa pag-antus tungod sa mga sala sa
ilang mga ginikanan nga makaplagan diha sa Ezequiel
18:2. Ang ilang proverbio (panultihon) may gamay nga
pagkatinuod. Ang mga katigulangan wala magtudlo og ta-
rung sa mga anak sa mga paagi sa Ginoo ni sila mihimo og
sitwasyon diin ang ilang mga anak mahimo nga mas may
purohan nga magdako nga matinud-anon ngadto sa mga
balaod sa Dios.

Diha sa matag henerasyon, hinoon, ang Ginoo nagpadala
og mga propeta aron sa pagtudlo sa kamatuoran ug sa
pagtudlo sa mga katawhan og mga paagi kon unsaon nila
sa paghinulsol. Ang matag henerasyon adunay oportuni-
dad sa pagpili kon sila mamati ug mosunod ba sa mga pu-
long sa mga propeta o mosunod sa tradisyon sa ilang mga
ginikanan. Ang Ginoo tataw nga mitudlo niini nga ele-
mento sa baruganan sa katungod sa pagpili dinhi niini nga
kapitulo.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ezequiel 18

Pagtuon sa mga Kasulatan

Gamita ang mga Kasulatan

Unsaon nimo nga makagamit sa Ezequiel 18:1–18 aron sa pag-
tabang og usa ka tawo kinsa nagpuyo sa usa ka panimalay diin
siya wala awhaga sa matarung nga mga kalihokan? Mahimo ka
nga cross reference niini nga mga bersikulo ngadto sa ikaduha
nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo.

Ilha ang Importante nga mga
Baruganan

Basaha ang Ezequiel 18:19–32 ug pangitaa unsay gitudlo sa
Ginoo mahitungod sa sala, paghinulsol, paglahutay ngadto sa
katapusan, ug kon sa unsa nga paagi siya mibati mahitungod
niadto nga anaa sa sala. Pagsulat og dili mokubos sa upat ka
tagsa ka tudling sa pulong nga mga pahayag nga nag-summarize
sa mga baruganan nga gitudlo dinhi niini nga mga bersikulo.

Ang Ezequiel 19–20 gituyo alang ug ilabi na mahitungod
sa mga lider sa mga Judeo. Diha sa kapitulo 19, ang Ginoo
migamit og duha ka mga sambingay aron sa pagtudlo sa
mga lider nga adunay dako nga potensyal nga mawagta-
ngan og mga panalangin tungod sa ilang kabuang. Ang ka-
pitulo 20 naghisgot kon giunsa sa pipila ka mga lider sa
mga Judeo diha sa Babelonia (diin si Ezequiel mipuyo nga
binihag) buot nga modawat og panudlo gikan sa Ginoo pi-
naagi ni Ezequiel. Ang Ginoo mitawag kanila ngadto sa
paghinulsol tungod sa pagpangita sa Ginoo samtang na-
ngita usab og pagpadayag gikan sa uban nga mga dios.
Diha sa Ezequiel 20:33–44 ang Ginoo misaad nga siya mo-
hatag sa usa ka umaabut nga henerasyon sa mga Israelita
og oportunidad nga magiyahan gikan sa pagkaulipon ug
masayud nga siya mao ang ilang Ginoo ug Dios, sama la-
mang sa iyang gibuhat sa diha nga siya orihinal nga migiya
sa mga anak ni Israel pagawas sa Ehipto. Niini nga pana-
hon, hinoon, siya misaad nga iyang pundukon ang Israel
gikan sa tanan nga mga nasud diin sila nagkatibulaag.

Ang talagsaon nga mga hitabo nga gitawag og kabahin sa pag-
pundok dinhi niini nga mga bersikulo mga bahin lamang ang
natuman sa karaan nga mga panahon. Ang ilang hingpit nga
katumanan nagpanghitabo sa katapusan nga panahon nga ang
mga anak ni Israel nagpundok ngadto sa tinuod nga Simbahan,
nalimpyohan gikan sa sala, ug nagserbisyo sa Ginoo diha sa
iyang “balaan nga bukid” (ang templo). Niana sila sa tinuoray
moabut sa kahibalo kon kinsa sila ug kinsa ang ilang Ginoo ug
Dios (tan-awa sa bb. 42, 44).

Ezequiel 19–20

Mga Lider nga Dili Mamati

B

A

Nakakaon ibabaw sa mga
kabukiran (bb. 6, 11, 15)—
Miapil sa pagsimba og dios-
dios

Nahugaw (bb. 6, 11, 15)—
Nalaw-ay

Makapanlupig (bb. 7, 12, 16,
18)—Walay kaangayan,
naghatag og mga palas-anon

Nakapahulam nga
tinuntongan (bb. 8, 13)—
Gipangayoan og tubo kon
nagpahulam

Pinatuboan (b. 8)—Sobra
kaayo nga paningil sa bayad

Magapas-an (bb. 19–20)—
Magdala, may tulubagon
alang sa

Managsama (bb. 25, 29)—
Angay, tarung

Ezequiel 18

Responsibilidad alang sa Sala
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Ezequiel 20:33–44

Ezequiel 20:37—“Ug Kamo Pasuongon Ko Ilalum
sa Akong Sungkod”
Ang sungkod diha sa Ezequiel 20:37 mao ang sungkod sa mag-
balantay sa karnero. Ang “pagsuong ilalum sa sungkod” nagpa-
sabut sa pagduol ngadto ubos sa pagbantay sa Magbalantay, o
sumala sa giingon diha sa Ezequiel, “ngadto sa higot sa tugon”
[pakigsaad]. Ang pipila nagsugyot nga ang pagsuong ilalum sa
sungkod mahimo usab nga adunay kalabutan ngadto sa paagi
nga ang mga magbalantay mihatag og ikapulo pinaagi iyang
mga karnero, nagtimaan sa matag ikanapulo uban sa sungkod
ug naghalad niini ngadto sa Ginoo.

Pagtuon sa mga Kasulatan

I-summarize Gamit ang Importante
nga mga Ideya

Ang Ezequiel 20:33–44 naghisgot nga ang Ginoo mopundok
sa Israel ug nga sila mobali sa ilang mga kasingkasing
ngadto kaniya. Ipasabut ang mensahe niini nga mga bersi-
kulo pinaagi sa paghulagway sa mosunod nga importante
nga mga ideya sa imong kaugalingon nga mga pulong:
gamhanan nga kamot (b. 33); tigumon (b. 34); nawong sa
nawong (b. 35); pasipalahan (b. 39); akong balaan nga bukid
(b. 40); pagabalaanon (b. 41); mahinumdom (b. 43); makaila
(bb. 38, 42, 44).

Sa Ezequiel 21–23 ang Ginoo mipadayon sa pagpasabut
ngano nga ang Jerusalem pagalaglagon. Ang Ezequiel 21
nagpasabut nga pipila sa mga matarung mag-antus usab ni-
ini nga kalaglagan. Kini nga pag-antus, diin pipila sa mga
katawhan tingali naghunahuna nga walay kaangayan, nahi-
tabo tungod kay ang Ginoo nagtahud sa kagawasan sa pag-
pili sa iyang mga anak. Ang mga matarung mahimo nga
mag-antus usab sa pipila ka mga paghukom sa katapusan
nga mga adlaw, apan ang Ginoo misaad og dako nga ma-
hangturon nga ganti alang niadtong kinsa nagbuhat sa kata-
rung (tan-awa sa D&P 58:2).

Lain nga maka-interes nga panagna diha sa kapitulo 21 ma-
kita diha sa mga bersikulo 25–27 diin si Ezequiel nanagna
kabahin sa pagpukan sa hari sa Juda, nag-ingon nga wala
nay lain hangtud siya “kinsa may katungod niini,” nagpasa-
but nga si Jesukristo, maghari (b. 27). Sukad sa panahon nga
ang mga Judeo bihag sa Babelonia sila wala makatukod pag-
usab sa ilang gingharian. Si Jesukristo mao lamang ang hari
diha sa ilang umaabut.

Ang Ezequiel 22 naghisgot sa daghan nga mga sala nga na-
kaingon sa kalaglagan sa Jerusalem. Nagtan-aw hain sa mga
sala mihimo sa Ginoo sa pagtugot kanila nga sila malaglag
nagtabang kanato sa pagsabut unsa ang makapasuko sa
iyang panan-aw.

Ang Ezequiel 23 maoy lain nga kapitulo diin ang Ginoo mi-
pasabut ngadto sa mga nasud sa Israel (Samaria) ug Juda
(Jerusalem) isip mga babaye kinsa mipili nga mahimong mga
babaye nga nagbaligya sa dungog. Ang pagtandi nagpakita
kanato unsa ka bug-at ang pagbati sa Ginoo mahitungod sa
iyang mga katawhan sa pakigsaad nga nag-ampo og lain nga
mga dios-dios.

Ang Ezequiel 24 nagtala nga ang Ginoo migamit sa imahe
sa usa ka nagbukal nga kawa sa karne aron sa paghulag-
way sa mga Judeo nga ingon og “gipabukalan” sa mga
taga-Babelonia. Ang kapitulo 24 naghisgot usab mahitu-
ngod sa kamatayon sa asawa ni Ezequiel. Ang Ginoo mi-
sulti ni Ezequiel sa dili pagbangutan alang kaniya isip usa
ka timaan ngadto sa mga Judeo nga sila kinahanglan dili
magbangutan sa kalaglagan sa Jerusalem ug sa gingharian
sa Juda tungod kay ang dako nga pagkadautan sa Juda mi-
himo sa iyang mga silot nga tukma ug minatarung.

Sama sa mga propeta nga si Isaias ug Jeremias, si Ezequiel
namulong og una batok sa mga Israelita ug unya namu-
long batok sa mga kadautan sa naglibut nga mga nasud
ug nanagna kabahin sa ilang kalaglagan. Ang Ezequiel
25–32 naglangkob og mga panagna kabahin niini nga
mga nasud: ang mga Amonihanon, mga Moabihanon,
mga Idumihanon, ug ang mga Filistihanon (tan-awa sa
Ezequiel 25); Tiro ug Sidon (Ezequiel 26–28); ug Ehipto
(Ezequiel 29–32).

Ezequiel 25–32

Ang Silot sa 
Ubang mga Nasud

Ezequiel 21–24

Kadautan Modangat 
ngadto sa Kalaglagan

A

Kamot nga gamhanan, tinuy-
od nga bukton (bb. 33–34)—
Mga simbolo sa gahum

Pagalud-on (b. 43)—
Pagasilagan
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Ngano nga ang mga ginikanan ug mga lider sa matag ang-
ang sa panggobyerno sa Simbahan nabalaka kaayo mahitungod
sa pagtudlo sa mga katawhan ug nag-awhag kanila sa paghi-
nulsol?

Sa tibuok kasaysayan ang mga tawo kinahanglan nga mag-
bantay batok sa pagsulong sa kasilinganang mga tribo o mga
nasud. Isip kabahin sa ilang plano alang sa proteksyon mitu-
kod sila og mga tore diha sa mga paril sa ilang siyudad ug
mibutang og mga magbalantay diha sa mga tore aron sa
pagbantay sa nagsingabut nga mga kaaway. Kon gibaliwala
sa mga katawhan ang mga magbalantay, ilang gibutang ang
ilang mga kaugalingon sa dakong peligro. Sa sama nga higa-
yon, kon ang mga magbalantay dili mobuhat sa ilang ka-
tungdanan, usa ka tibuok siyudad mahimo nga malaglag.
Ang Ezequiel 33 nagrekord sa pagtandi sa mga lider sa
Israel ngadto sa mga magbalantay.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ezequiel 33

Ezequiel 33:30–32—Ang Pamaagi sa mga Judeo 
sa Pagtagad sa Ilang mga Propeta
Ang pagbaton og usa ka propeta usa ka dako nga panalangin—
apan kon kita nagsunod lamang sa iyang tambag. Dinhi sa ka-
tapusan nga mga bersikulo sa Ezequiel 33, ang Ginoo misulti ni
Ezequiel nga ang mga katawhan misulti nga ingon og ilang gi-
higugma ang propeta ug matinguhaon nga mamati kaniya nga
mosulti, apan wala sila mosunod unsay gitudlo sa propeta ka-
nila. Ang katapusan sa bersikulo 31 ingon og susama kaayo sa
paghulagway nga gihatag sa Ginoo ngadto ni Propeta Joseph
Smith sa mga katawhan nga anaa sa apostasiya (tan-awa sa
JS—K 1:19).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sulbara ang mga Problema Gamit
ang mga Kasulatan

Ang Ezequiel 33:1–9 nagpasabut sa tahas ug importansya
sa usa ka magbalantay. Ang Ginoo nagtawag sa mga propeta,
sa uban nga priesthood ug mga lider sa Simbahan, ug sa
mga ginikanan nga mahimong mga magbalantay alang sa
iyang mga katawhan. Hunahunaa ang mosunod nga mga
sitwasyon ug tubaga ang mga pangutana diha sa matag
katapusan sumala sa mga baruganan nga gitudlo diha sa
Ezequiel 33:1–9:

1. Usa sa kinaham nga mga kalihokan sa kabatan-onan mao
ang pagtan-aw og mga salida diha sa video. Kini nga mga

A

Iyang dugo (bb. 4–6, 8)—Ang
responsibilidad

Nagakahilis (b. 10)—Nag-usik
og panahon

Iuli ang butang nga pasalig
(b. 15)—Bayaran ang iyang
mga utang

Kamingawan (bb. 24, 27)—
Nadaot nga dapit

Kamo managkaon uban sa
dugo (b. 25)—Nagpasabut sa
paglapas sa balaod nga nag-
ingon sa dili pagkaon sa dugo
sa mga karne

Naghugaw (b. 26)—Mga
malaw-ay uban sa

Biniyaan (bb. 28–29)—Walay
tawoEzequiel 33

Mga Magbalantay 
diha sa Tore

Ehipto

Ammon

Moab

Iduma

Fi
lis

tia
Sidon

Can
aa

nTiro

Gipanagna nga Kalaglagan sa mga Yuta
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video kasagaran ubos sa mga sumbanan si Simbahan. Unsa
ang kinahanglan nga buhaton sa mga ginikanan? Sa bishop?
Sa mga presidente sa Young Men ug Young Women? Sa 
kabatan-onan? Sa imong kaugalingon?

2. Agi og dugang sa mga panahon sa pagpraktis, ang coach sa
soccer mitakda og praktis matag Dominggo sa buntag. Siya
nagpaabut nga ang matag magdudula moapil. Unsa ang ki-
nahanglan buhaton sa mga ginikanan? Sa bishop? Sa kaba-
tan-onan sa team?

Ang Ezequiel 34 nagrekord og dugang nga mga responsibili-
dad sa mga lider sa Simbahan. Niini nga higayon ang Ginoo
mitandi sa mga lider ngadto sa magbalantay sa iyang mga kar-
nero (mga katawhan). Sa panahon sa iyang yutan-on nga pa-
ngalagad, ang Ginoo mitawag sa iyang kaugalingon nga
“maayong magbalantay” (Juan 10:14). Samtang imong basa-
hon ang Ezequiel 34, pangitaa unsa ang gisulti sa Ginoo nga
iyang gibuhat nga naghimo kaniya nga usa ka maayo nga
magbalantay ug unsay iyang gisulti nga gibuhat sa mga lider
sa mga katawhan nga naghimo kanila nga dili maayo nga mga
magbalantay. Pangitaa usab unsa ang iyang gisulti mahitu-
ngod sa mga karnero.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ezequiel 34

Ezequiel 34:23–24—“Ang Akong Alagad nga si
David”
Ang “David” niini nga mga bersikulo nagpasabut sa Mesiyas.
Ang pangalan nga David sa Hebreo nagpasabut og “hinigugma.”
Ang nindot nga mga kahimtang nga gihulagway niini nga mga
bersikulo moabut sa mga panahon kon ang mga Judeo modawat
sa hinigugmang anak sa Dios isip ilang Mesiyas. Tan-awa usab
sa Isaias 9:6–7; Pinadayag 22:16.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Naghimo sa usa nga Maayo
nga Lider?

1. Sumala sa Ezequiel 34:1–10, 18–19, ngano nga ang mga lider
sa Israel dili maayo nga mga “magbalantay” sa mga kataw-
han sa Dios?

2. Ilista ang mga kalidad sa usa ka maayong magbalantay nga
makita diha sa Ezequiel 34:11–16, ug ipasabut unsaon sa usa
ka tawo nga nag-alagad diha sa kapangulohan sa korum sa
Aaronic Priesthood o sa klase sa Young Women paggamit
ang matag kalidad ngadto sa iyang calling.

Ang Ezequiel 35 maoy lain nga kapitulo sa paghukom sa
Iduma, nga gitawag usab og Bukid sa Seir ug Idumea, usa
ka nasud nga naglibut sa Israel.

Bisan og ang mga Israelita napakaulawan diha sa tanang
nakakita nga naglibut nga mga nasud, ang Ginoo miingon
diha sa Ezequiel 36 nga iyang gitugutan nga sila mapakau-
lawan isip usa ka pagpamatuod nga dili siya motugot sa
iyang mga katawhan nga mobiay-biay kaniya ug sa mga pa-
kigsaad nga ilang gihimo uban kaniya. Ang Ezequiel 36
naglangkob og usa ka saad nga—isip usa ka pagpamatuod
ngadto sa kalibutan nga siya lamang ang tinuod ug buhi
nga Dios—ang Ginoo mopundok og usa ka umaabut nga
henerasyon sa mga Israelita balik ngadto sa ilang yuta ug
ngadto sa ilang pakigsaad nga relasyon uban kaniya. Siya
misaad nga iyang pagahugasan sila nga malimpyo gikan sa
ilang mga kadautan ug hatagan sila og usa ka “bag-o nga
kasingkasing” ug usa ka “bag-o nga espiritu” (tan-awa sa
b. 26), ug nga, dili sama sa daghang nangagi nga katuigan
sa wala pa ang panahon ni Ezequiel, sila naghupot sa mga
sugo sa Ginoo.

Ezequiel 36

Usa ka Mensahe sa Paglaum

Ezequiel 35

Kalaglagan sa Iduma 

A

Tukbununon (bb. 8, 22, 28)—
Usa ka butang nga gipangita
alang sa pagkaon

Panilngon ang akong mga
karnero diha sa ilang kamot
(b. 10)—Sila ang responsable
alang sa mga karnero

Toril (b. 14)—Kinoral nga
dapit nga hiposan sa mga
karnero

Salin (b. 18)—Uban, unsa ang
nahabilin

Lubugon, gilubog (bb.
18–19)—Hugawon

Bugtuon ang mga higot sa
ilang yugo (b. 27)—Wad-on
ang ilang pagkaulipon,
pagkabihag, ug mga palas-
anon

Tanaman sa kabantug (b.
29)—Mabungahon o
mauswagon

Ezequiel 34

Ang mga 
Magbalantay sa Israel
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Usa sa nindot nga mga butang mahitungod sa dinasig nga
sinimbolo nga pagtudlo mao nga kini mahimong adunay
mas labaw pa kay sa usa ka kahulugan ug magamit ngadto
sa mas labaw pa kay sa usa ka panahon o sitwasyon. Ang
Ezequiel 37 maoy usa ka linain nga maayong ehemplo sa
daghan og kahulugan. Ang Ginoo mihatag ni Ezequiel og
duha ka “mga leksyon nga naggamit og butang” mahitu-
ngod sa pagpundok sa Israel diha sa kapitulo 37. Kini nga
mga leksyon nga naggamit og butang nagtudlo ug nagpa-
matuod usab kabahin sa mahinungdanon nga mga kamatuo-
ran kalabut ngadto sa plano sa Dios ug sa iyang gingharian
sa ulahing mga adlaw.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Ezequiel 37

Ezequiel 37:15–20—Ang Sungkod sa Juda ug ang
Sungkod sa Ephraim
Si Elder Boyd K. Packer miingon, “Ang karaan nga mga rekord sa
Israel gisulat diha sa mga palid sa kahoy o mga papel-linukot nga
gilukot diha sa mga gagmay nga sungkod.… Ang sungkod o re-
kord sa Juda—ang Daang Tugon ug Bag-ong Tugon—ug ang
sungkod o rekord sa Ephraim—ang Basahon ni Mormon, nga lain
nga testamento kabahin ni Jesukristo—mga … sa pagkatinuod
nag-usa nga anaa sa atong mga kamot. Ang panagna ni Ezequiel
karon makita nga natuman” (sa Conference Report, Okt. 1982, 73;
o Ensign, Nob. 1982, 51, 53).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangitaa ang Simbolo

1. Ang panan-awon ni Ezequiel nga girekord diha sa Ezequiel
37:1–14 mahinuklugon nga nagsimbolo sa saad sa Ginoo nga
pundukon ang mga anak ni Israel. Pagpili og pulong o hug-
pong sa mga pulong nga sa imong hunahuna nagrepresentar
sa mosunod nga mga katawhan o mga kondisyon: ang mga
anak ni Israel, ang nawala nga espirituhanon nga kondisyon
sa mga anak ni Israel, ang impluwensya sa Espiritu Santo
diha sa mga anak ni Israel, ang inanay nga pagpundok sa
mga anak ni Israel.

2. Sa unsa nga paagi ang Ezequiel 37:1–14 nagpamatuod
og lain, gani mas labaw pa ka dako nga “pagpahiuli” sa
mga anak ni Israel? (tan-awa usab sa Alma 11:42–45; D&P
138:16–17).

Kabatid sa Kasulatan—Ezequiel
37:15–17

1. Pag-drawing og usa ka larawan o diagram sa mga butang
dinhi niini nga mga bersikulo sa scripture mastery.

2. Ang samang duha ka mga sungkod, o mga rekord, nga
gisulti ni Ezequiel gihisgutan diha sa 2 Nephi 3:11–12.
Ilista unsa ang gisulti sa Basahon ni Mormon nga
mahitabo tungod sa “pagtipon” niining duha ka mga
sungkod.

3. Samtang imong padayunon ang pagbasa sa Ezequiel 37
ngadto sa bersikulo 22 ikaw makaamgo nga kining duha ka
mga “sungkod” mga importante alang sa pagpundok sa
Israel. Ipasabut kon sa unsa nga paagi sa imong hunahuna
nga ang pagkauban sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon nag-
tabang sa pagpundok sa balay sa Israel. Diha sa imong tu-
bag hunahunaa ang mensahe sa subtitle sa Basahon ni
Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo.
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Balaan nga puluy-anan (bb.
26, 28)—Templo

Tabernakulo (b. 27)—Dapit
diin ang Dios nagpuyo

Ezequiel 37

Duha ka mga Panan-awon 
kabahin sa Pagpahiuli

203



Ang Ezequiel 38–39 naghisgot kabahin sa usa ka dako kaayo
nga gubat nga mahitabo sa Israel sa “ulahing mga adlaw”
nga maglakip sa mga katawhan gikan sa “Magog” gipangu-
lohan sa usa ka hari nga ginganlan og Gog. Si Ezequiel mi-
hulagway niini nga gubat ingon nga gipasiugdahan sa “mga
bukid sa Israel” batok sa mga anak ni Israel nga nagpundok
niana nga mga kayutaan. Ang Ginoo misulti usab ngadto
ni Ezequiel nga iyang luwason sa milagroso nga paagi ang
iyang mga katawhan gikan sa mga kasundalohan sa Magog
aron ang tanan nga mga nasud “makaila nga ako mao ang
Ginoo” (Ezequiel 38:23). Tungod niini nga paghulagway, si
Ezequiel ingon og naghulagway sa dako kaayong gubat sa
dili pa moabut ang Ikaduhang Pag-anhi nga kasagarang na-
ilhan og “Armagedon.”

Unsa ang makalibug mao nga si Juan ang Tigpadayag mi-
hulagway og usa ka gubat tali sa maayo ug sa dautan sa ka-
tapusan sa Milenyum isip ang gubat sa Gog ug Magog
(tan-awa sa Pinadayag 20:7–9). Busa adunay duha ka gu-
bat nga gipasabut isip ang Gog ug Magog, ang una sa wala
pa ang Ikaduhang Pag-anhi ug ang lain sa katapusan sa
Milenyum. Kini managsama kay kini dako kaayong mga
gubat nga nagdala og dagko nga kalaglagan nga sa hingpit
molaglag sa mga kaaway sa Dios ug maghimo og makahu-
luganon nga mga kausaban dinhi sa yuta.

Ang Ezequiel 40–42 naglangkob sa detalyadong paghulagway
sa gihimo nga pagsuroy ni Ezequiel sa templo didto “sa yuta
sa Israel” (40:2). Ang iyang giya, usa ka langitnong mensa-
hero, misukod sa matag bahin sa templo, busa ang mga paghu-
lagway ni Ezequiel naglakip sa gidak-on sa mga lawak, sa mga
bongbong, sa mga pultahan, ug uban pa. Ang templo nga
iyang gihulagway sama kaayo sa templo ni Solomon. Kita
wala masayud kanus-a o kon ang templo nga iyang nakita pa-
gatukuron ba.

Unsay imong bation kon ikaw motan-aw og mga hulagway sa
templo o kon ikaw mobisita og usa niini ug molibut o mosulod?

Ang Ezequiel 43 nagrekord nga si Ezequiel nakakita sa himaya
sa Ginoo nga misulod sa templo ug naghimo niini nga balaan
ug sagrado. Si Ezequiel gisultihan nga ang Ginoo mopuyo ta-
liwala sa iyang mga katawhan diha sa templo. Siya gisugo
usab sa pagsulti sa mga katawhan unsa ang iyang nakita aron
maulaw sila sa ilang mga kalapasan (tan-awa sa b. 11) ug sa
pagtabang sa pagmugna og tinguha diha kanila sa pagbalik
ngadto sa Ginoo ug sa takus magpahimulos sa mga panala-
ngin sa templo, usa ka pribilehiyo nga nawala kanila tungod
sa ilang wala hinulsoli nga mga sala.

Ang Ezequiel 44 nagpahayag sa tataw nga mando sa Ginoo
nga walay mahugaw nga butang nga mosulod ug mag-ampo
diha sa templo nga nakita ni Ezequiel. Ang Ginoo mihatag og
sama nga sumbanan alang niadtong kinsa mosulod sa mga
templo sa atong panahon (tan-awa sa D&P 97:15–17).

Ang Ezequiel 45–46 naglangkob sa dugang pa nga paghulag-
way kabahin sa mga tulumanon nga may kalabutan sa templo,

Ezequiel 45–46

Dugang pa 
mahitungod sa Templo

Ezequiel 43–44

Ang Himaya sa Dios 
Mipuno sa Templo

Sulod nga Sawang

Balaang 
Puluy-anan

Mga 
Lawak sa 
mga Pari

Mga 
Lawak sa 
mga Pari

Kusina
(sa tanang 

upat ka 
mga suok)

Labing 
Balaan 

nga Dapit

Gawas
nga Sawang

Hudno Hudno

Altar

N

Ezequiel 40–42

Panan-awon ni Ezequiel 
sa usa ka Templo

Ezequiel 38–39

Ang Gubat sa Gog ug Magog
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sama sa pipila ka mga ordinansa nga gipahigayon sa mga
Judeo diha sa ilang mga templo diin wala nila matarung sa
pagpahigayon sa panahon nga sila gidala nga bihag ngadto
sa Babelonia.

Ang Ezequiel 47 naghatag ni Ezequiel og panan-awon kabahin
sa unsa nga paagi nga ang tubig mogawas pa gikan sa ilawom
sa templo sa Jerusalem ug modagayday ngadto sa silangan, nga
mag-anam og kadako hangtud nga mahimo kining usa ka suba
sa tubig. Ang suba moawas ngadto sa Patay nga Dagat ug mo-
himo niini nga “buhi” pag-usab nga may isda ug kinabuhi. Si
Propeta Joseph Smith miingon, “Ang Juda kinahanglan gayud
nga mobalik, ang Jerusalem kinahanglan gayud nga tukuron
pag-usab, ug ang templo, ug ang tubig mogawas gikan sa ila-
wom sa templo, ug ang mga tubig sa Patay nga Dagat mama-
ayo. Kini nagkinahanglan og pipila ka panahon sa pagtukod og

usab sa mga paril sa siyudad ug sa templo,… ug kining tanan
kinahanglan gayud pagahimoon sa dili pa ang Anak sa Tawo
mohimo sa Iyang pagpakita.” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 286).

Kini nga hitabo simbolo usab sa espirituhanon nga pagbag-o ug
pagkatawo og usab nga moabut sa tagsa-tagsa ka tawo ug mga
pamilya samtang sila nag-apil diha sa sagrado, makabayaw, ug
makahatag og gahum nga mga ordinansa diha sa templo nga
naggikan sa tinubdan sa “buhing tubig, gani si Jesukristo.

Diha sa katapusan sa Ezequiel 47, gihulagway ni Ezequiel ang
pagpundok sa Israel ngadto sa ilang yutang natawhan. Ang
Ezequiel 48 nagrekord nga ang Ginoo misulti kabahin sa ma-
tag tribo nga nagdawat og piho nga dapit isip ilang kabilin ug
sa Ginoo nga nagpuyo diha taliwala kanila.

Ezequiel 48

Israel Nagpundok ug ang 
Ginoo Anaa Kanila

Ezequiel 47

Ang Makaayo nga mga 
Tubig sa Templo

Ang Basahon ni Daniel
Kon ikaw anaa sa usa ka langyaw nga nasud diin ang imong reli-
hiyon wala gi-praktis sa mao nga dapit, unsa kaha ka sayon ang
magpakamatinuoron ngadto sa imong relihiyon? Unsa kaha kon
ang pagpraktis sa imong relihiyon nagkinahanglan kanimo sa
pagbuhat sa mga butang nga dili uso o gani batok sa balaod ni-
ana nga dapit?

Usa ka Maisug nga Batan-ong Lalaki
Giatubang ni Daniel kini nga mga sitwasyon. Si Daniel usa ka
tin-edyer kinsa, kauban sa uban nga mga Judeo, gibihag sa
unang pagbuntog sa mga taga-Babelonia sa Juda (mga 605 B.C.).
Tungod kay si Daniel usa ka maisug ug matinuoron sa iyang ti-
nuohan, ang Ginoo mipanalangin kaniya og gasa sa pagpanagna
ug may impluwensya sa mga lider sa langyaw nga yuta. Ang
iyang ehemplo usa ka inspirasyon ug ehemplo ngari kanato sa
panahon kon kita mobati og mga kabug-aton sama sa iyang gi-
bati ug kon kita nagtinguha sa pagbaton og positibo nga implu-
wensya nga diha kaniya.

Pagpangandam sa Pagtuon sa Daniel
Importante nga mga Tawo diha sa Basahon ni Daniel
Daniel—Misulat sa basahon. Usa pa siya ka batan-on nga lalaki
sa diha nga gisugdan ang basahon ug otsenta anyos na siya sa
hapit na matapos ang basahon.

Sadrach, Mesach, Abed-nego—Tulo sa mga kaubanan ni Daniel
nga mga Judeo kinsa matinud-anon sa ilang relihiyon.

Nabucodonosor—Hari sa Gingharian sa Babelonia gikan sa giba-
nabana nga mga 604 B.C. hangtud sa iyang kamatayon sa mga
561 B.C. Siya mao ang hari kinsa mibuntog sa Juda ug midala sa
daghang mga Judeo ngadto sa pagkabihag sa Babelonia. Alang
sa dugang nga impormasyon, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Nabucodonosor.”

Beltsasar—Anak nga lalaki ni Nabucodonosor kinsa nagmando hu-
man sa iyang amahan ug sa wala pa mabuntog sa mga Persiahanon
ang Babelonia. Alang sa dugang nga impormasyon,tan-awa sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan “Beltsasar.”

Ciro ug Dario—Mga magmamando sa Medianhon-Persiahanon
nga Gingharian nga mibuntog sa Babelonia sa mga 539 B.C. si
Ciro mimando og una. Siya ang hari kinsa mimando nga ang
mga Judeo makabalik na ngadto sa ilang yutang natawhan ug 
tukuron og balik ang ilang templo.

Importante nga mga Hitabo diha sa Basahon
ni Daniel
• Si Daniel ug ang ubang mga Judeo nagdumili nga mokaon sa

pagkaon nga makahimo kanila sa paglapas sa balaod ni Moises
(tan-awa sa Daniel 1).

• Si Daniel naghubad sa mga damgo ug sa mga timaan nga giha-
tag ngadto sa mga hari (tan-awa sa Daniel 2; 4–5).
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• Tulo ka maisug nga mga lalaki gibutang sa nagdilaab nga
hudno (tan-awa sa Daniel 3).

• Si Daniel gilabay ngadto sa langub sa mga leon (tan-awa sa
Daniel 6).

• Si Daniel nanagna og umaabut nga mga hitabo gikan sa
iyang panahon hangtud sa katapusan sa kalibutan (tan-awa
sa Daniel 7–12).

Ang mga taga-Babelonia nagtuo nga ang mga mago [madyi-
kero] ug mga manghihimalad adunay gahum nga makahibalo
sa umaabut. Si Nabucodonosor, ang hari sa Babelonia, mihu-
kom sa pagsuta kon siya makahimo ba sa pagbansay og batan-
on nga mga bihag nga Israelita sa pagtan-aw sa umaabut.
Samtang imong basahon, pangitaa kon sa unsa nga paagi ang
pagkamatinud-anon sa pipila niini nga kabatan-onan midala
sa panalangin sa Ginoo ug mipahingangha sa hari.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Daniel 1

Pagtuon sa mga Kasulatan

Gamita ang Ilang Ehemplo

Si Daniel ug ang ubang mga kabatan-onan mihatag og mahi-
nungdanon nga ehemplo kabahin sa pagkamatinud-anon
ngadto sa pagtuo ug kon giunsa sa Ginoo pagpanalangin kad-
tong matinud-anon ngadto kaniya. Hunahunaa ang mosunod
nga mga sitwasyon ug ang pagsugyot og solusyon nga pinasu-
bay sa unsay imong nabasa diha sa Daniel 1:

1. Ikaw ug ang imong klasmeyt adunay importante nga eksa-
men nga moabut. Ang uban kanila nag-inom og mga pilduras
[pills] nga dili makatulog aron sila makatuon og dugay. Sila
mitanyag kanimo og pipila. Unsa ang imong buhaton o isulti?

2. Bag-o ka pa lang gayud nga nadawat sa una nimo nga tra-
baho. Gusto kang mopakita og maayong impresyon. Diha sa
usa ka importante nga pagtipon-tipon sa opisina ang tanan
gipaabut nga makigtagay og ilimnong makahubog agi og
pasidungog sa boss. Unsa ang imong buhaton?

Pisikal ug Espirituhanon nga mga
Panalangin

1. Ilista ang mga paagi nga
si Daniel ug ang iyang
mga higala napanalangi-
nan tungod sa ilang 
pagkamatinud-anon
ngadto sa Ginoo.

2. Sa unsa nga paagi nga
ang mga panalangin nga
nadawat niining batan-
on nga mga lalaki sama
ra sa mga panalangin 

nga gisaad ngadto niadtong kinsa nagsunod sa Pulong sa
Kaalam sa atong panahon? (tan-awa sa D&P 89:18–21).

Daghang mga katawhan sa kalibutan ang naghinam-hinam sa
paghatag kanato og tambag. Ang Daniel 2 nagtudlo nga si
Haring Nabucodonosor nangayo og tambag sa iyang mga
madyikero ug mga maglalamat, apan usa lamang kanila kinsa
ang makasulti kaniya sa kamatuoran. Timan-i kon sa unsa nga
paagi kini nga istorya susama sa unsay nahitabo ni Jose sa
Ehipto diha sa Genesis 41:14–43.

Ang damgo ni Nabucodonosor adunay linain nga importansya
ngari kanato tungod kay kini nagtagna sa pagtukod sa gingha-
rian sa dios sa ulahing mga adlaw.

Daniel 2

Damgo ni Nabucodonosor

Mga Paagi sa Pagpanalangin kang 
Daniel ug sa Iyang mga Higala

B

A

Mga eunuco (bb. 3, 9–11)—
Sinaligan nga katabang sa
panimalay

Hugawan ang iyang
kaugalingon (b. 8)—Mokaon o
moinom unsay gidili sa Ginoo

Mamiligro ang akong ulo
(b. 10)—Irisgo ang akong
kinabuhi

Nagpatalinghug (b. 14)—
Miuyon sa

Mipabilin diha sa atubangan
sa hari (b. 19)—Nahimo nga
mga sulugoon sa hari

Mga maglalamat (b. 20)—Mga
katawhan kinsa nagpaka-aron
ingnon nga makatagna sa
umaabut pinaagi sa pagtan-aw
sa mga bitoon

Daniel 1

Matinud-anon nga 
Batan-ong mga Israelita
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Daniel 2

Daniel 2:45—“Gikan sa Bukid Gisapsap nga Walay
mga Kamot ang Usa ka Bato”
Si Daniel mipasabut nga dili sama sa uban nga mga gingharian,
ang gingharian sa Dios nga girepresentahan sa bato pabarugon
sa Dios. “Walay mga kamot” nagpasabut og walay mga kamot
sa tawo.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Humna Kini nga mga Tudling sa mga
Pulong

1. Sa wala pa ang mga maglalamat ug mga mago makahubad
sa damgo ni Nabucodonosor, siya miingon nga kinahanglan
una nga …

2. Nahibaloan ni Daniel ang kahulugan sa damgo sa hari …

3. Gisultihan ni Daniel ang hari nga siya adunay hubad …

4. Human sultihi ni Daniel ang hari sa hubad …

Scripture Mastery—Daniel 2:44–45

1. Ang Daniel 2:44–45 nagsimbolo sa Simbahan sa ulahing mga
adlaw, nga mao ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Pag-
drawing og usa ka disenyo alang sa usa ka poster nga nagre-
presentar sa mga ideya niining duha ka mga bersikulo.
Pagsulat og usa ka pagpasabut mahitungod sa imong 
drawing diha sa luyo sa poster.

2. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 65:1–2, 5–6 ug pag-
sulat mahitungod kon sa unsa nga paagi nga ang Simbahan
sama sa bato nga nakita ni Daniel ug mahitungod sa unsa
ang nahitabo sa Simbahan sukad kini nagsugod og unom
ka mga miyembro niadtong 1830.

3. Gamit ang diagram diha sa “Pagsabut sa mga Kasulatan” nga
seksyon sa ibabaw, mahimo nimong markahan ang mga ka-
hulugan sa mga simbolo diha sa imong mga kasulatan

Nakasulay ka na ba nga
duol kaayo sa kalayo nga
dili ka mahimutang? O
napaso ka na ba sukad?
Kon mao, ikaw makasa-
but unsa ka makahahad-
lok nga ilabay ngadto sa
kalayo. Hunahunaa, da-
yon, ang matang sa hu-
got nga pagtuo nga
kinahanglan nimong ba-
tunan aron andam kang
molakaw diha sa nagsi-
laub nga hudno kay sa
mosupak unsa ang gi-
tudlo sa Dios kanimo.
Si Sadrach, Mesach, ug

Abed-nego nagbaton niining dako nga hugot nga pagtuo.

Daniel 3

Tulo ka Maisug nga mga 
Batan-ong Lalaki

A

Mga tiil nga kolonon
Mga gingharian nga mibarug human 
malumpag ang gingharian sa Roma

MGA GINGHARIAN 
GIREPRESENTAHAN

Ulo bulawan nga lunsay
Gingharian sa Babelonia

Dughan ug mga bukton nga pilak
Gingharian sa Medianhon 
ug Persiahanon

Tiyan ug mga paa nga tumbaga
Gingharian sa Macedonia

Bitiis nga puthaw
Gingharian sa Roma

Damgo ni Nabucodonosor

Iyang pagkatulog mipahawa
kaniya (b. 1)—Dili siya
makatulog

Mga mago [madyikero]
maglalamat, salamangkiro,
Caldeahanon (b. 2)—Mga
katawhan kinsa nagpaka-aron
ingnon nga naghimo og
madyik ug nakahibalo sa
umaabut ug sa kahulugan sa
mga damgo

Magakatapot sa usa ug usa
(b. 43)—Nagdikit

Magaut-ut (b. 44)—Mopuli sa

Halad nga sakripisyo ug
nangalimyon nga kahumot
(b. 26)—Mihalad og sakripisyo
ngadto sa Dios ug misunog og
insenso
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Daniel 3

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ipasabut ang Problema

1. Unsa ang gisugo ni Nabucodonosor sa tanan nga buhaton,
ug ngano nga kini sayop? (tan-awa sa Exodo 20:1–6).

2. Unsa ang imong mahunahuna nga mahimong isulti sa dili
kaayo matinud-anon nga mga Judeo ngadto ni Sadrach,
Mesach, ug Abed-nego sa sinugdanan sa istorya sa wala pa
sila ilabay ngadto sa nagdilaab nga hudno? Unsa sa imong
hunahuna ang isulti sa tulo agi og tubag?

Paghatag og Moderno nga Ehemplo

Usahay ang mga miyembro
sa Simbahan sa pagkakaron
gipaabut nga moyukbo
ngadto sa mga butang sa
kalibutan, o sa lain nga pag-
kasulti, sa pagpaubos sa
ilang mga sumbanan aron
madawat sa mga mata sa ka-
libutan. Paghatag og usa ka
ehemplo sa matag mosunod
nga mga dapit diin sa imong
hunahuna ang mga miyem-
bro sa Simbahan karon ma-
himo makapakita sa hugot
nga pagtuo ni Sadrach,

Mesach, ug Abed-nego: (a) sa eskwelahan,(2) diha sa komuni-
dad, ug (3) kauban sa mga kahigalaan

Sa Imong Kaugalingon nga mga
Pulong

1. Isulat sa imong kaugalingon nga mga pulong unsa ang gi-
sulti sa tulo ka batan-ong lalaki diha sa Daniel 3:17–18.

2. Mahitungod sa unsa ang batan-on nga mga lalaki, dili sigu-
rado, ug mahitungod sa unsa sila sigurado?

3. Pinasikad sa unsay gisulti ug gibuhat ni Sadrach, Mesach, ug
Abed-nego, unsa ang imong isulti nga labing importante ug
gamhanan nga mga elemento sa ilang mga pagpamatuod?

4. Kon ikaw makasulti ngadto ni Sadrach, Mesach, ug Abed-
nego, unsa nga mga pangutana ang imong ipangutana ka-
nila, ug ngano?

Ang Daniel 4 nagrekord nga tungod kay si Nabucodonosor
napuno na usab sa garbo, ang Dios mihatag kaniya og lain
na usab nga damgo. Gihubad na usab ni Daniel ang damgo.
Gitudloan si Nabucodonosor sa Ginoo nga siya usa ka hari
ibabaw sa usa ka gingharian tungod lamang kay ang Hari
sa Langit mitugot kaniya nga mahimo niini.

Tali sa Daniel 4–5, sobra sa baynte ka tuig ang milabay,
dihay bag-o nga hari sa Babelonia nga ginganlan og
Beltsasar. Siya usab mapagarbuhon kaayo ug mibiaybiay
sa Dios sa Israel sa panahon sa usa ka dako nga kasaulogan
diha sa iyang palasyo. Usa ka kamot mipakita ug misulat
diha sa bong-bong. Gihubad ni Daniel ang gisulat, nga
nag-ingon nga ang Babelonia malumpag. Niana nga gab-
hiona ang Medianhon ug Persiahanon mibuntog sa
Babelonia.

Ang Daniel 6 gisulat
sa diha nga si Daniel
gibana-bana nga mga
otsenta na ang panu-
igon. Bisan tuod og
si Daniel nahimo
nga magtatambag
ngadto sa mga hari
sa Babelonia, siya
nahimo usab nga
magtatambag
ngadto sa mga
hari sa Medianhon-

Persiahanon nga Gingharian kinsa mibuntog sa Babelonia.
Pangitaa kon giunsa sa mga kaaway ni Daniel pagpaning-
kamot sa pagdaut kaniya ug kon sa unsa nga paagi mipa-
dayon ang Ginoo sa pagpanalangin kaniya tungod sa iyang
pagkamatinud-anon.

Daniel 6

Daniel diha sa Langub 
sa mga Leon

Daniel 4–5

Duha ka Hari nga 
Puno sa Garbo

C

Nagpakita sa Akong Hugot nga Pagtuo

Sa eskwelahan

Sa komunidad

Kauban sa mga kahigalaan

B

A

Maniko (b. 1)—Distansya

Trumpeta, flauta, alpa,
sacabuche, salterio,
dulcemele (bb. 5, 7, 10, 15)—
Nagkalain-lain nga mga
instrumento sa musika

Magtagad (b. 12)—Magsunod

Kon mao kana (b. 17)—Kon
kami ilabay sa nagsilaub nga
hudno

Masilaub (b. 27)—Masunog

Mitugyan sa ilang mga lawas
(b. 28)—Mirisgo sa ilang mga
kinabuhi
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Pagsabut sa mga Kasulatan

Daniel 6

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ibalik og Asoy ang Istorya

Isulat ang istorya sa Daniel 6 aron ang usa ka bata makasabut
niini.

Ug sa Ingon Atong Makita

1. Ribyuha ang tanan sa
Daniel 6 ug pangitaa kon
unsa ang gibuhat sa hari,
unsa ang gibuhat sa
uban nga mga presidente
ug mga prinsipe, ug
unsa ang gibuhat ni
Daniel. Isulat kon unsay
nahitabo sa matag usa
kanila tungod sa ilang
mga desisyon.

2. Basaha ang 1 Nephi 1:20;
Alma 30:60. Kang kinsa
ug sa unsa nga paagi 

magamit ang mga baruganan dinhi niini nga mga bersikulo
nga anaa sa istorya sa Daniel 6?

Ang Daniel 7–12 naglakip og rekord sa daghang mga 
panan-awon ni Daniel mahitungod sa unsa ang mahitabo
sa iyang mga katawhan, sa balay sa Israel, ug sa kalibutan.
Sigun sa gipakita sa rekord diha sa ubos, ang pipila sa mga
panan-awon ni Daniel adunay managsama og kahulugan
sa damgo ni Nabucodonosor diha sa Daniel 2. Ang Ginoo
wala mopadayag kanato sa kahulugan sa tanan nga nakita
ni Daniel.

Daniel 7Daniel 2

Tan-awa 
sa 11:21–45.

Ang Tulo ka Gingharian sa mga Panan-awon ni Daniel

Daniel 8 Daniel 11–12

Babelonia

Medianhon-
Persiahanon

Greyigo-
Macedonia

Roma

Daghan nga 
mga Gingharian

Gingharian sa 
Dios sa Ulahing 
mga Adlaw

Ang Gahum sa 
Anti-Kristo

Ulo bulawan nga 
lunsay
Tan-awa sa 
bb. 32, 37–38.

Leon
Tan-awa sa b. 4.

Dughan ug mga 
bukton pilak
Tan-awa sa 
bb. 32, 39.

Oso
Tan-awa sa b. 5.

Karnero nga laki
Tan-awa sa 
bb. 3–4, 20.

Tan-awa 
sa 11:1–2.

Tiyan ug mga 
paa tumbaga
Tan-awa sa 
bb. 32, 39.

Leopardo
Tan-awa sa bb. 6–7.

Kanding
Tan-awa sa 
bb. 5–8, 21–22.

Tan-awa 
sa 11:3–20.

Bitiis nga puthaw
Tan-awa sa 
bb. 33, 40.

Mabangis nga mananap
Tan-awa sa bb. 7, 19.

Mga tiil kolonon
Tan-awa sa bb. 
33, 41–43.

Napulo ka mga sungay
Tan-awa sa 
bb. 7–8, 20.

Bato
Tan-awa sa bb. 
34–35, 44–45.

Si Adan ug si Jesukristo
Tan-awa sa bb. 9–14, 
22–28.

Tan-awa 
sa 12:1–3.

Diyutay nga sungay 
gikan sa taliwala sa 
napulo ka mga sungay
Tan-awa sa 
bb. 8, 20–22.

Gamay nga 
sungay gikan sa 
upat ka mga ulo
Tan-awa sa 
bb. 9–12.

Daniel 7–12

Mapanagnaong mga 
Damgo ug mga 

Panan-awon ni Daniel

Mga Desisyon diha sa Daniel 6

Unsa ang gibuhat sa hari

Unsa ang gibuhat sa uban nga mga 
presidente ug mga prinsipe

Unsa ang gibuhat ni Daniel

B

A

Magahatag taho (b. 2)—
Magreport

Nanagpangita sa higayon
batok kang Daniel (b. 4)—
Naningkamot nga masakpan
siya nga nagbuhat og sayop

Pagtukod og usa ka harianon
nga kabalaoran, ug pagbuhat
og usa ka malig-on nga sugo
(b. 7)—Paghangyo sa hari sa
paghimo og balaod

Magapangamuyo (bb. 7, 12)—
Nangayo og panabang

Patik (b. 17)—Singsing nga
adunay timaan sa awtoridad
nga gikulit diha niini

Dominio (b. 26)—Gingharian
sa hari

Mapadayunon (b. 26)—
Kasaligan

Makasaysayanon nga Kaagi
Bisan tuod kita wala makahibalo sa eksakto gayud kon kanus-a si
Oseas mipuyo ug misangyaw, ang iyang mga panulat nagsugyot
nga siya mipuyo tali sa gibana-bana nga mga 760–20 B.C. Kini
nagpasabut nga siya mipuyo sa kalibutan sa sama nga panahon
ni Isaias, Miqueas, ug tingali ni Amos. Ang iyang mensahe sa ki-
natibuk-an gitumong ngadto sa Amihanang Gingharian, diin gi-
buntog ug gidala sa layo sa mga Asiriahanon niadtong 722 B.C.

Ang mga katawhan sa Amihanang Gingharian mitubo sa hilabi-
han nga pagkadautan—ilabi na sa ilang pagsimba sa ilang dios-
dios nga si Baal. Kini nga nagsimba og dios-dios nga relihiyon
hilabihan sa pagkadautan nga gani kini naglakip og mga malaw-
ay nga mga lihok isip usa ka bahin sa “sagrado” nga mga sere-
monyas. Kini nga mga kinaiyahan nakapasuko pag-ayo sa Dios,
ug si Oseas tingali migamit sa ingon ka gamhanan ug makahulu-
ganon nga mga simbolo ug mga pagtulun-an agi og resulta niini
nga mga kinaiyahan.
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Usa ka Istorya sa Gugma
Ang basahon ni Oseas nag-
sugod og kaminyoon. Bisan
tuod og ang kaminyoon dili
usa nga atong gilantaw, ang
istorya giasoy sa ingon nga
paagi nga atong matan-aw
ang gugma nga gipakita sa
tinud-anay usa ka talagsa-
ong paagi. Ang istorya nag-
ingon nga si Oseas mao ang
bana, apan ang “tinuod”
nga bana mao ang Ginoo,
ug ang asawa mao ang mga
anak ni Israel. Ang kamin-

yoon nagrepresentar sa pakigsaad sa Ginoo uban sa iyang mga
katawhan. Ang istorya tingali mao ang labing makahuluganon
nga pagpasabut sa tanan nga kasulatan sa gugma sa Ginoo alang
sa iyang mga anak ug sa iyang pasalig ngadto sa mga pakigsaad
nga iyang gihimo uban kanila. Kini naghulagway usab sa res-
ponsibilidad sa mga anak ni Israel sa paghupot sa ilang mga pa-
kigsaad uban sa Dios ug sa paglikay sa tanan nga mga matang
sa pagsimba og dios-dios, sa karaan ug sa karon.

Pagtudlo uban ang mga Simbolo
Si Oseas migamit og daghang mga imahe ug mga simbolo aron sa
pagtudlo sa iyang mensahe. Sama pananglit, siya migamit og bana,
amahan, leon, leopardo, baye nga usa, yamog, ug ulan isip simbolo
sa Ginoo. Ug siya migamit og asawa, masakiton nga tawo, bagon
sa parras, mga parras, mga kahoy sa oliba, nanganak nga babaye,
yamog sa kabuntagon, ug uban pang mga simbolo nga nagrepre-
sentar sa Israel. Bisan gani ang pangalan nga Oseas adunay sim-
bolo. Kini gikan sa sama nga Hebreohanong tinubdan nga Josue,
nga mao ang Hebreohanon nga pangalan alang sa Jesus. Ang pa-
ngalan ni Oseas tukma tungod kay ang iyang mensahe makata-
bang kanato sa pagkat-on ug pagbati pa og mas lawom sa gahum
sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang uban pang mga pangalan sa mga
anak ni Oseas may simbolo nga kahulugan usab.

Sama sa iyang gihimo sa kinabuhi ni Jeremias ug Ezequiel, ang
Ginoo migamit sa kinabuhi ni propeta Oseas aron sa sinimbolo
nga paagi magtudlo og gamhanan nga leksyon. Ang Oseas 1–3
naglangkob og istorya kansang kahulugan mas masabtan nimo
kon imong hinumduman nga ang Ginoo mitandi sa iyang re-
lasyon diha sa pakigsaad uban sa Israel ngadto sa usa ka relas-
yon diha sa pakigsaad sa usa ka kaminyoon. Ang pagtandi nga
gihimo diha sa basahon ni Oseas may talagsaon nga pagka-
tukma tungod kay ang pagsimba og dios-dios nga gihimo sa
mga Israelita naglakip usab og pagbuhat og malaw-ay nga mga
lihok uban sa mga babaye nga nagbaligya sa dungog. Ang 
pagtan-aw diha sa footnotes alang sa mga kahulugan sa pipila

ka mga pangalan ug uban nga mga pulong ug hugpong sa mga
pulong dinhi niini nga istorya motabang usab kanimo sa pag-
sabut sa mensahe sa Ginoo pinaagi ni Oseas.

Samtang imong basahon, ibutang ang imong kaugalingon diha
sa lugar ni Oseas ug hunahunaa unsa ang gikinahanglang bu-
haton aron mahimo ang iyang gibuhat. Mahimo ka usab nga
mohunahuna kon unsa kaha ang imong mahunahuna kon
ikaw pa si Gomer. Hinumdumi nga si Oseas nagrepresentar
sa Ginoo, ug si Gomer nagrepresentar sa Israel.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Oseas 1

Oseas 1:2–3—Ang Ginoo ba sa Tinud-anay
Nagsugo ni Oseas sa Pagminyo og Babaye
nga Nagbaligya sa Dungog?
“Bisan kon ang paghubad sa tigsulat sa mga kaminyoon ni Oseas
o sa uban nga pipila mahimong madawat, ang relihiyuso nga ka-
hulugan sa mga kapitulo 1–3 tin-aw kaayo. Ang mga asawa ni
Oseas nagrepresentar sa Israel, ang dili maunungon ug manana-
paw nga asawa ni Jehova, kinsa nagtino nga gawas kon ang Israel
mosalikway sa iyang pagkamananapaw ug mag-usab siya mahia-
gum sa mapintas nga paghukom. Tungod sa iyang bug-at nga
mga sala siya bantayan ug silutan ug sa ingon magkat-on sa pag-
sulay sa pait nga kasinatian nga ang iyang bana mas importante
ngadto kaniya kay sa iyang unang gihunahuna” (Sidney B.
Sperry, The Voice of Israel’s Prophets [1952], 282).

Aron sa tinuoray makasabut sa mensahe sa basahon ni Oseas,
kita kinahanglan gayud nga mohunahuna unsa nga matang sa
kalig-on ang gikinahanglang maangkon ni Oseas aron makahimo
sa tinuod unsa ang gihulagway diha sa istorya.

Oseas 2

Oseas 3

Pagtuon sa mga Kaasulatan

Hubara ang mga Simbolo

1. Kon si Oseas nagrepresentar sa Ginoo, ug si Gomer nagre-
presentar sa Israel, unsa ang mensahe sa Oseas 1?

2. Ang Oseas 2:5 nagpasabut kon nganong si Gomer misunod
sa iyang mga dios-dios. Sa unsa nga paagi kini nga mga ka-
tarungan susama sa gihatag sa mga katawhan sa paglapas sa
ilang mga pakigsaad karon?

3. Ipasabut ngano nga ikaw naghunahuna nga unsay gisulti ni
Gomer diha sa Oseas 2: 7 importante ilabi na nga kini may
kalabutan sa usa ka tawo kinsa anaa sa pagpakasala karon
(tan-awa sa Alma 30:60; 41:10).

A

Omer (b. 2)—Yunit sa
pagsukod

Ephod, teraphin (b. 4)—Niini
nga bahin, mga butang nga
may kalabutan sa pagsimba og
dios-dios

Hayloon (b. 14)—Dapiton pinaagi sa pagtanyag og usa ka butang
nga maayo

Oseas 1–3

Usa ka Pakigsaad 
sa Kaminyoon



4. Ang Oseas 2:1–13 naghisgot unsa ang buhaton sa Ginoo
ngadto o alang sa Israel (Gomer) tungod sa unsay iyang gi-
buhat. Ilista kadto nga mga saad ug ipasabut sa unsa nga
paagi nga kini nahimong usa ka pahayag sa iyang gugma
alang kaniya (tan-awa sa D&P 95:1).

“Umari Kamo Kanako”

1. Si Elder Spencer W. Kimball miingon, “Ang panagway sa
usa ka mahigugmaon, mapasayloon nga Ginoo moabut
nga klaro niadtong mga nagbasa ug nakasabut sa mga ka-
sulatan. Tungod kay siya atong Amahan, siya dayag la-
mang nga nagtinguha nga kita molampus, dili magtan-aw
nga kita napakyas, motabang kanato nga mabuhi, dili sa
pagdala sa atong espirituhanon nga kamatayon” (The
Miracle of Forgiveness [1969], 344). Pagpili og duha ka piho
nga higayon gikan sa Oseas 2:14–23 nga naghulagway sa
kamatuoran sa unsay gisulti ni Elder Kimball, nga nagpa-
sabut unsay midani kanimo mahitungod sa mga bersikulo
nga imong gipili.

2. Gikan sa Oseas 2:14 paglista og piho nga mga paagi nga
imong nahibaloan nga ang Ginoo nagdani kanato sa pag-
duol ngadto kaniya.

3. Diha sa istorya ni Gomer, kini ingon og ang mga sayop
nga iyang nabuhat sa usa ka paagi mibutang kaniya sa
pagkaulipon. Busa, bisan kon si Gomer (Israel) buot moba-
lik ngadto ni Oseas (ang Ginoo), siya dili makahimo. Mao
usab kana alang niadto nga anaa sa sala. Sa ilang kaugali-
ngon, sila dili makahimo sa paglingkawas sa ilang mga ka-
ugalingon gikan sa pagkaulipon sa sala. Sumala sa Oseas
3:2–5, unsa ang gibuhat ni Oseas alang ni Gomer nga nag-
simbolo unsa ang buhaton sa Ginoo alang sa iyang mga
katawhan?

4. Basaha usab ang 1 Mga Taga-Corinto 6:19–20; 1 Peter 1:18–20
ug isulti kon sa unsa nga paagi ang mga bersikulo may kala-
butan ngadto sa unsay gibuhat ni Oseas alang ni Gomer.

5. Sumala sa Oseas 3:3–5, unsa ang angay nga buhaton ni
Gomer aron sa pagdawat unsay gibuhat ni Oseas alang
kaniya?

6. Sumala sa Lucas 10:25–27 ug Mosiah 2:21–24, unsa ang kina-
hanglan nga atong buhaton aron sa pagdawat unsay nabu-
hat sa Ginoo alang kanato? (tan-awa sa D&P 59:8).

Ang Oseas 4–5 nagtimaan kon diin ang Ginoo miila sa mga
sala sa mga anak ni Israel. Iyang gitawag ang Amihanan nga
Gingharian og “Ephraim” subay sa tribo nga mipangulo ka-
nila, ug iyang gitawag ang Habagatan nga Gingharian og
“Juda” subay sa tribo sa ilang hari.

Usahay ang mga katawhan naghunahuna nga sila nakasala
ug unya maghimo og dayag nga mga butang, sama sa pagpa-
ngayo og mga pasaylo, paglitok og diyutay nga mga pag-
ampo, pagbayad sa ilang ikapulo ug sa pagtambong sa tanan
nilang mga miting sa Simbahan, aron sa paghulip alang sa
ilang mga sala. Samtang kini sa tinuod importante, ang pag-
hinulsol usa ka mas lawom nga proseso. Ang paghinulsol
maoy usa ka masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon
nga espiritu nga nagdala og lawom nga kasubo alang sa
atong mga sala (tan-awa sa 3 Nephi 9:20). Kon kita kina-
singkasing nga maghinulsol niini nga paagi ug magbag-o sa
atong mga pakigsaad uban sa Ginoo, ang Espiritu molimpyo
kanato, modala kanato og kalinaw sa konsensya, makatabang
kanato sa pagwagtang sa tinguha sa pagpakasala, motudlo
kanato kon sa unsa nga paagi kita magpadayon sa pagpaduol
ngadto sa Ginoo, ug mohatag kanato og kalig-on sa paghupot
sa mga pakigsaad nga atong nahimo.

Ang Oseas 6:1–3 ingon og ang pahayag sa mga anak ni Israel
mahitungod sa unsa ka dali sila nga naglaum nga maghinul-
sol. Ang nahibilin niining mubo nga kapitulo naghatag sa tu-
bag sa Ginoo sa kahigawad sa ilang kinaiya. Ang bersikulo 6
nagpahayag sa tinguha sa Ginoo alang sa sulod nga katarung
ingon man sa dayag nga mga pagpakita sa relihiyon.

Ang Oseas 7–10 nagrekord nga ang Ginoo nakigsulti
ngadto ni Ephraim (ang Amihanan nga Gingharian sa
Israel) mahitungod sa ilang mga sala. Migamit siya og dag-
hang butang isip mga pagtandi alang sa ilang kahimtang,
sama sa “usa ka sopas nga wala mabali” (7:8), “usa ka sa-
lampati nga buang-buang” (7:11), “usa ka ihalas nga asno
nga nag-inusara sa iyang kaugalingon” (8:9), “Parras didto
sa kamingawan” (desiyerto; 9:10), ug “malamboon nga bala-
gon sa parras” (10:1).

Ang kinatibuk-ang mensahe sa Ginoo mao nga ang mga ka-
tawhan sa Ephraim (ang Amihanan nga Gingharian sa Israel)
mihimo og mga dios-dios ug misimba niini, bisan tuod og kini
dili makaluwas kanila. Nakaamgo sa pagkawalay gahum sa

Oseas 7–10

Israel Nag-ani 
Unsay Iyang Gitanom

Oseas 6

Ang Dios Nagtinguha 
og Kinasingkasing 

nga Paghinulsol

Oseas 4–5

Ang mga Sala sa 
Israel ug Juda

B
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mga dios-dios, ang Ephraim mibali ngadto sa tinuod nga Dios
ug nagpaabut kaniya nga moluwas kanila, ug sa diha nga siya
dugay nga mitabang, miingon sila nga siya dili gamhanan
nga Dios, bisan tuod og sila midala og kagul-anan ug kalagla-
gan diha sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa pagbiya ka-
niya. Tan-awa sa Oseas 10:13 alang sa maayo nga
pag-summarize sa mensahe sa Ginoo.

Ang Oseas 11 naglangkob sa pahinumdom sa Ginoo ngadto
sa Ephraim (ang Amihanan nga Gingharian) kabahin sa
iyang kamanggiloy-on nga giluwas sila gikan sa Ehipto gi-
kan sa mga panahon ni Moises. Sila wala mosunod kaniya sa
hingpit bisan pa niana, ug karon ang pipila buot nga mobalik
ngadto sa Ehipto alang sa panalipod gikan sa Asiria kay sa
mosalig sa Ginoo kinsa migiya kanila sa paggawas sa Ehipto
aron panalipdan sila. Bisan pa niini nga pagbudhi, ang
Ginoo miingon nga siya magpadayon sa pagtanyag og kalooy
ngadto kanila. Siya miingon nga siya motugot sa Asiria sa
pagdala sa Ephraim nga bihag apan dili sa hingpit nga mo-
laglag kanila.

Ang Oseas 12–14 mao ang katapusan nga mga kapitulo sa
mga sinulat ni Oseas. Diha sa mga kapitulo 12–14 ang Ginoo
mipadayon sa pagpamulong kabahin sa mga sala sa Ephraim
ug sa ilang masakit nga mga sangputanan. Ang katapusan
nga mensahe sa Ginoo, bisan pa niana, maoy usa nga kabahin
sa paglaum ug gugma alang sa iyang mga anak nga anaa sa
pagpakasala (tan-awa sa Oseas 13:9–14).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Nakapadani kaayo
Kanimo?

Paghimo og sulat mahitungod sa mga hugpong sa mga pulong,
mga bersikulo, o mga ideya nga nakapadani kaayo kanimo
diha sa Oseas 13:9–14; 14 kon unsaon sa paghinulsol ug sa un-
say buhaton sa Ginoo kon kita maghinulsol.

A

Oseas 12–14

Usa ka Tawag sa Pagbalik 
ngadto sa Ginoo

Oseas 11

Timailhan sa Gugma sa Dios

Si Joel usa ka propeta sa Juda. Ang basahon ni Joel maoy usa ka
panagna nga nagpasalig sa mga katawhan nga diha sa paghinul-
sol sila makadawat pag-usab sa mga panalangin sa Dios. Gamay
ra kaayo ang atong nahibaloan mahitungod ni propeta Joel. Ang
Joel 1:1 naghisgot kanato sa pangalan sa iyang amahan, apan wa-
lay lain nga impormasyon nga gihatag kabahin sa iyang personal
nga kinabuhi. Kini dili katoohan nga ang Joel kinsa misulat niini
nga basahon mao ang Joel nga gihisgutan sa laing dapit sa Biblia.
Tungod kay si Joel wala maghisgot sa mga nasud sa Asiria o
Babelonia, malisud ang pagsulti kanus-a siya buhi ug misulat.
Ingon og sinati siya sa nasud sa Juda, tungod niana, busa kita
makaingon nga siya misangyaw didto.

“Ang Adlaw sa Ginoo”
Ang mensahe ni Joel naghugop sa unsay iyang gitawag og ang
“adlaw sa Ginoo” (Joel 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). Ang “adlaw sa
Ginoo” nagpasabut ngadto sa adlaw o panahon sa paghukom sa
diha nga ang Ginoo maghatag sa mga ganti o mga silot. Samtang

kita sa kasagaran nagpasabut sa Ikaduhang Pag-anhi isip ang
adlaw sa Ginoo, adunay lain nga mga adlaw sa Ginoo. Sama
pananglit, sa diha nga ang Israel gibuntog sa mga Asiriahanon,
kadto mao ang adlaw sa Ginoo sa paghukom sa Israel. Sa tinagsa-
tagsa nga sukdanan ang adlaw sa Ginoo tingali mao ang adlaw sa
pagkamatay sa tawo.

Ulahing Adlaw nga Paggamit
Bisan tuod og ang mga panagna ni Joel magamit gayud ngadto sa
mga katawhan sa iyang adlaw ug takna, si Moroni misulti ngadto
ni Joseph Smith nga ang usa ka mubo nga sinulat diha sa Joel
2:28–32 nga “hapit na” mahitabo (tan-awa sa JS—Kasaysayan
1:41). Isip sangputanan, kinahanglan natong hunahunaon kon sa
unsang paagi nga ang mga panagna ni Joel magamit sa atong pa-
nahon, ilabi na ang kalabut sa “adlaw sa Ginoo” nga kasagaran
natong gitawag nga Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.
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Ang mga kinaiyanhon nga katalagman sa kasagaran mag-
himo kanato nga mobati og kaluya ug walay mahimo diha
sa atubangan sa ilang makapahadlok, dili mapugngan nga
gahum. Ang Joel 1 naglangkob og tataw nga leksyon nga
gitudlo ni Joel pinaagi sa paggamit sa kinaiyanhon nga ka-
talagman—usa ka hampak sa mga dulon—aron sa pagtudlo
sa mga katawhan mahitungod sa unsa ka walay mahimo
ang ilang bation kon sila dili maghinulsol sa dili pa moabut
ang “adlaw sa Ginoo” ug hukman ang dautan. Iyang piho
nga gitandi ang paghugpa sa dulon ngadto sa pag-atake sa
kasundalohan nga moabut diha sa usa ka isla ug laglagon
ang mga katawhan nga dili maghinulsol isip kabahin sa
mga paghukom sa Dios. Kini nga mga matang sa paghukom
gipanagna usab alang sa katapusang mga adlaw (tan-awa
sa D&P 5:19; 45:31; 87). Si Joel misugyot nga ang mga ka-
tawhan mopundok ngadto sa balay sa Ginoo nga nagpuasa
ug nag-ampo alang sa kaluwasan diha sa ilang malisud nga
panahon ingon nga ang Ginoo misugo sa mga Santos sa ka-
tapusang mga adlaw nga “magbarug sa balaan nga mga da-
pit” (D&P 45:32).

Ang mga katawhan kasagaran nga maghunahuna mahitu-
ngod sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas uban sa ka-
hadlok. Apan ang Ginoo nag-ingon nga “ang matarung
dili kinahanglan nga mahadlok” (1 Nephi 22:17). Si
Joseph Fielding Smith midugang pa, “Kini dili mahimo
nga adlaw sa kakuyaw ug sa kahadlok ngadto sa mata-
rung” Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie,
3 mga bol. [1954–56], 1:173). Ang Joel 2 nagrekord og pi-
pila ka makahahadlok nga mga panagna nga naghimo sa
pipila ka mga katawhan nga mahadlukon. Samtang imong
basahon, pangitaa usab unsa ang buhaton sa Ginoo sa ka-
tapusan nga mga adlaw ug sa panahon sa iyang Ikaduhang
Pag-anhi nga makadasig kanimo ug makahatag kanimo og
paglaum.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Joel 2

Pagtuon sa mga Kasulatan

Tubaga ang Pangutana ni Joel

Ang unang napulo ka mga
bersikulo sa Joel 2 naghu-
lagway sa makalilisang nga
kalumpagan nga mahitabo
sa “adlaw sa Ginoo.” Ang
bersikulo 11 nangutana og
usa ka pangutana nga ma-
himo nga atong ikahibu-
long human mabasa ang

makaguol ug makalilisang nga mga panagna. Human mabasa
ang Joel 2:12–20; ang Doktrina ug mga Pakigsaad 45:57, pag-
sulat og tubag ngadto sa pangutana nga anaa sa katapusan sa
Joel 2:11.

Usa ka Ulahing Adlaw nga Panagna

Basaha ang Joel 2:28–32; Joseph Smith—Kasaysayan 1:41. Sa
unsa nga paagi nga imong nakita kini nga panagna natuman?

Ang Joel 3 nagpasabut gayud ngadto sa katapusan nga mga
adlaw. Sa pagkatinuod, kini ingon og naghulagway og usa
ka gubat nga kanunayng gipasabut diha sa mga kasulatan
isip ang Armagedon, diin mahitabo sa dili madugay ang
Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Ang Armagedon
maoy usa ka gubat diin ang tanan nga mga nasud makig-
away batok sa mga katawhan sa Ginoo ug diin ang Ginoo
makig-away alang sa iyang mga katawhan aron sa pagta-
bang kanila sa pagkab-ut sa kadaugan. Ang gubat maoy usa
ka bahin sa paghukom ug paglaglag sa dautan sa dili pa
ang Milenyum.

Joel 3

Usa ka Dako Kaayo 
nga Gubat

B

Kinsa ang Makapabilin 
sa Adlaw sa Ginoo?

A

Magalamoy (bb. 3, 5)—
Naglaglag sa hingpit

Magadinuslakay (b. 8)—
Magbinanggaay,
Magdinasmagay

Talamayon (bb. 17, 19)—
Kaulawan

Molangbo (b. 22)—Motubo

Nahaunang ulan, naulahing
ulan (b. 23)—Duha ka
panahon nga ting-ulan sa tuig
sa yuta sa Israel

Joel 2

Kinsa ang Molungtad nga 
Buhi Niana nga Adlaw?

Joel 1

Pagkat-on gikan sa usa 
ka Paghugpa sa Dulon
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagdaug sa Gubat

Kita kinahanglan gayud nga dili makalimot nga ang gubat sa
Armagedon sa tinuod dili lamang mao ang panahon nga ang
mga katawhan sa Ginoo makiggubat o nakiggubat. Sa tinuod,
ang atong gubat ni Satanas nagsugod didto sa kinabuhi sa
wala pa dinhi sa yuta (tan-awa sa Pinadayag 12:7–11). Si
Satanas gisalikway niana nga panahon, apan sa gihapon siya
“nagpasiugda og gubat batok sa mga santos sa Ginoo” (D&P
76:29). Kini nga gubat maoy usa nga adunay mahangturon
nga sangputanan, ug kita kinahanglan gayud nga makaamgo

nga samtang ang panahon sa Ikaduhang Pag-anhi nagkaduol,
si Satanas dili lamang mohulhog sa mga tawo ngadto sa pisi-
kal nga pakiggubat, apan siya mopadayon sa paglaglag sa es-
pirituhanon nga paagi sa mga anak sa Langitnong Amahan.
Busa samtang kita nagbantay sa Armagedon isip usa sa mga
timailhan sa pag-abut sa Manluluwas, kita kinahanglan ga-
yud nga dili makalimot nga kita naapil na sa usa ka dako nga
gubat batok sa dili makita nga mga pwersa sa dautan, ug ki-
nahanglan gayud nga kita isug dinhi niini nga paningkamot.
Basaha ang Joel 3:16–21; 1 Nephi 14:11–14; 22:16–17 ug ipasa-
but sa unsa nga paagi misaad ang Ginoo sa pagtabang sa
iyang mga katawhan diha sa pisikal ug espirituhanon nga
mga gubat sa katapusan nga mga adlaw.

A

Usa ka Propeta sa Kalinaw ug Kauswagan
Si Amos nanagna didto sa Amihanan nga Gingharian sa mga
760–50 B.C. duol sa sama nga panahon ni propeta Oseas. Niana
nga panahon, ang Amihanan nga Gingharian sa Israel misinati og
kalinaw ug kauswagan. Ang tanan wala makigbahin sa kauswa-
gan, bisan pa niana, gumikan nga ang pipila nahimo nga mga
adunahan kaayo pinaagi sa pagbaliwala sa mga balaod sa Ginoo
samtang ang uban nahimo nga mas kabus. Agi og dugang, ka-
daghanan sa mga nasud, lakip ang mga hari, miapil sa pagsimba
og dios-dios, ug diyutay kaayo ang naghupot sa mga sugo. Ang
Ginoo mipadala ni Amos aron sa pagmando sa mga katawhan sa
paghinulsol niini nga mga sala.

Mga Kaagi
Si Amos usa ka yano nga magbalantay sa karnero gikan sa usa
ka gamay nga lungsod, apan siya dihay usa ka gamhanan ug im-
portante nga mensahe mahitungod sa paggamit sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo sa atong mga kinabuhi, ug mahitungod sa
mga paghukom sa Dios diha sa mapagarbuhon. Alang sa dugang
nga impormasyon ni Amos, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Amos.”

Si Amos misugod sa iyang panagna uban sa mensahe sa pag-
pahamtang og silot sa Ginoo ngadto sa daghan nga mga nasud
nga naglibut sa Israel: Ang Siria (giila pinaagi sa iyang ulo-
han, Damasco, tan-awa sa Amos 1:3–5), Filistehanon (giila pi-
naagi sa dagko nga mga siyudad sa Gaza, Asdod, Askalon, ug
Ecron; tan-awa sa Amos 1:6–8), Phoenicia (ug sa dako nga si-
yudad niini, Tiros alang sa Tiro; tan-awa sa Amos 1:9–10),
Edom (tan-awa sa Amos 1:11–12), Ammon (tan-awa sa Amos

1:13–15), ug Moab (tan-awa sa Amos 2:1–3). Ang matag usa
gipahamtangan og silot tungod sa mga sala niini ug tungod sa
pag-atake niini sa Israel.

Kini nga pagpahamtang og silot tingali nakakuha sa pagtagad
sa mga anak ni Israel, ug sila malagmit miuyon sa mga balaod
ni Amos, apan siya mipahamtang usab og silot sa Juda (tan-
awa sa Joel 2:4–5) ug Israel (tan-awa sa Joel 2:6–16). Si Amos
nagpahibalo sa mga Israelita nga ang hustisya sa Dios manag-
sama alang sa tanan kinsa nagpakasala batok kaniya—sa ka-
dugayan sila pagasilutan. Ang nahibilin sa basahon ni Amos
kadaghanan usa ka mensahe ngadto sa Israel nga nagpahi-
mangno kanila sa paghinulsol.

Daghan nga mga katawhan sa kalibutan karon nagtuo nga
ang Langitnong Amahan wala na makigsulti ngadto sa
iyang mga anak pinaagi sa mga propeta. Ang Amos 3 nag-
rekord unsa ang gisulti ni Amos mahitungod sa Ginoo ug
sa mga propeta. Pangitaa ang iyang mga pagtulun-an ma-
hitungod sa mga propeta ingon man sa unsay gisulti sa
Ginoo nga mahitabo sa Israel kon sila dili maminaw sa
ilang mga propeta.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Amos 3
Walay tukbununon (b. 4)—
Wala makapatay og bisan unsa
nga kan-on

Malit-agan (b. 5)—Mabitik

Kabatok (b. 11)—Kaaway

Amos 3

Ang Buhat sa mga Propeta

Amos 1–2

Pagpahamtang og Silot sa 
Israel ug sa Naglibut 

nga mga Nasud
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Amos 3:7—Ang Ginoo Kanunay nga Nagtawag og
mga Propeta aron sa Paghatag sa Iyang Pulong
Ang Amos 3:7 naglangkob og kamatuoran nga importante kaayo
sa mensahe sa Pagpahiuli: Ang Dios kanunay nga molihok pina-
agi sa mga propeta aron sa paghan-ay sa iyang pulong ug sa
iyang mga buhat taliwala sa mga tawo. Human sa pagkutlo sa
Amos 3:7, si Elder LeGrand Richards miingon: “Karon kon kita
nakasabut niana, walay usa nga makakita og buluhaton dinhi ni-
ini nga yuta nga wala pangulohi sa usa ka propeta. Ang Ginoo
wala gayud maghimo og buluhaton nga iyang giila nga walay
usa ka propeta diha sa ulohan niini” (sa Conference Report, Okt.
1975, 75; o Ensign, Nob. 1975, 50).

Pagtuon sa mga Kasulatan

Scripture Mastery—Amos 3:7

1. Diha sa Amos 3:3–6, si Amos nangutana og pito ka
mga pangutana, nga ang mga tubag niadto tataw gayud
nga “dili.” Gipangutana niya kadto nga mga pangutana
aron sa paghimo og kahulugan sa bersikulo 7 nga iyang
gibati nga ingon usab ka tinuod. Unsa ang gisulti ni
Amos nga “tinuod” nga mahitabo? (Tan-awa usab sa
1 Nephi 22:2).

2. Paghatag og ehemplo sa usa ka “tinago” nga gipadayag sa
Ginoo sa atong panahon ug giunsa niini sa pagpanalangin
sa mga kinabuhi niadto kinsa naminaw ug misunod.

Unsa ang mga Sangputanan?

Basaha ang Amos 3:11–15; ang Doktrina ug mga Pakigsaad
1:11–16 ug isulat unsa ang gipamulong sa Ginoo nga mahitabo
ngadto sa mga modumili sa pagpaminaw ug sa pagsunod sa
mga propeta?

Nakapaningkamot ka na ba sukad sa pagbuhat og usa ka bu-
tang nga nindot alang sa usa ka tawo diin iya ka lamang nga
gisalikway ug lakip na ang imong gitanyag?Ang Israel misa-
likway sa Ginoo kinsa miluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa
Ehiptohanon ug mihatag kanila sa yuta sa saad (tan-awa sa
Amos 2:9–10). Ang Amos 4 naghisgot unsa ang buhaton sa
Ginoo aron sa paghimo sa Israel nga “mobalik” ngadto kaniya.
Pangitaa ang unsay iyang gipamulong samtang ikaw nagbasa.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Amos 4

Amos 4:2—Sa Unsa nga Paagi ang Ginoo Mokuha
sa Iyang mga Katawhan pinaagi sa “Kaw-it” ug sa
mga “Tagê sa isda”?
Ang mga Asiriahanon nabantug sa pagbutang ug mga tagê lapos
sa mga ngabil, mga ilong, o sa aping sa ilang mga kaaway ug idi-
kit sila ngadto sa usag usa pinaagi sa kadena. Ang pagdikit sa
mga bihag naghimong sayon sa ilang pagbantay ug sa “paggu-
roy” ngadto sa pagkabihag.

Beth-el, Gilgal (b. 4)—Mga
dapit alampoan nga nahimo
nga nahugawan

Levadura (b. 5)—Patubo sa
pan (Paghalad og pinatubo
nga pan uban sa sinunog nga
halad gidili.)

Isangyaw ug imantala ang ki-
nabubut-on nga mga halad (b.
5)—Usa ka komentaryo mahi-
tungod sa katarung sa Israel tu-
ngod kay sila gusto sa dayag
nga pagpakita sa relihiyon
apan dili buot nga magmasu-
lundon sa mga sugo sa Dios.

Kay kini nakapahimuot
kaninyo (b. 5)—Gusto ninyo
nga buhaton kini

Kahinlo sa ngipon, kanihit sa
tinapay (b. 6)—Kagutom

Hulaw ug pangalaya (b. 9)—
Mga sakit nga nagdaot sa mga
tanom

Kamatay (b. 10)—Usa ka
makalilisang nga sakit

Agipo (b. 11)—Nagkayo nga
tukog

Amos 4

“Misulay Ako sa 
Pagtabang Kaninyo”

B

Mga sungay sa halaran
pagaputlon (b. 14)—Ang ilang
pagsimba sa Dios nahimo nga
walay gahum ug kawang nga
tulumanon. (Ang mga sungay
simbolo sa gahum.)

Balay sa tingtugnaw, balay sa
ting-init (b. 15)—Mga
panimalay sa adunahan kinsa
mibaliwala sa Dios ug sa
iyang mga propeta.
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Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsaon Niini Paghimo?

1. Diha sa Amos 4:6–11 ang Ginoo mipasabut unsay iyang gi-
buhat sa paghaylo sa Israel aron mobalik ngadto kaniya.
Paghimo og lista sa unsay iyang gihimo.

2. Unsaon nimo sa paghunahuna nga ang paghukom sa Ginoo
maka-impluwensya sa Israel sa pagbalik ngadto kaniya?
(tan-awa sa Alma 32:13; Helaman 12:2–6).

3. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 122:7–8 ug paghu-
nahuna og pipila ka malisud nga mga panahon nga imong
nasinati. Unsaon nga ang usa ka pagsulay mahimo nga usa
ka panalangin?

Ang Amos 5 naghisgot giunsa ang Israel sa pag-awhag pag-
usab sa pagpangita sa Ginoo ug sa paghinulsol sa ilang dautan
nga mga paagi. Sa piho, ang Ginoo mipahamtang og silot sa
ilang kahakog ug sa ilang pagsimba og dios-dios. Siya miingon
nga kon sila “mangita sa Ginoo,” sila “mangabuhi” (tan-awa
sa bb. 3–6, 14–15), apan kon sila dili mangita, sila pagadad-on
ngadto sa pagkabihag.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa sa Imong Hunahuna?

Basaha ang Amos 5:4–6, 14–15. Tungod kay kita kinahanglan
gayud nga makasinati og kamatayon sa wala hibaloi nga pana-
hon o sa lain nga paagi, ipasabut ang mga paagi nga sa imong
hunahuna kadto kinsa nangita sa Ginoo “mabuhi.”

Aduna bay mga tawo sa Simbahan karon kinsa ingon og nag-
tuo nga sila maluwas tungod lamang kay sila mga miyembro
sa Simbahan bisan kon sa tinuod wala sila mahigugma ug

mag-alagad sa Ginoo? Ang mga Israelita kasagaran mihimo
og sayop sa paghunahuna nga ang Ginoo dili gayud motugot
kanila nga malaglag—bisan kon sila dili matarung—tungod
kay sila pinili nga mga katawhan sa Dios (tan-awa sa
Deuteronomio 7:6).

Diha sa Amos 6 ang Ginoo mipahamtang kanila og silot tu-
ngod kay mas naghunahuna sila sa ilang mga kabtangan ug
mga kaharuhay kay sa ilang paghunahuna sa hustisya, kalooy,
o sa ilang Dios (tan-awa usab sa 2 Nephi 28:21–24). Tungod
niini nga mga kinaiya, ang Ginoo miingon nga ang Israel 
pagadad-on nga bihag sa ilang mga kaaway.

Ang Amos 7–9 naghisgot sa lima ka panan-awon nga nada-
wat ni Amos gikan sa Ginoo. Ang matag panan-awon nag-
pakita nga ang Ginoo nagtumong sa paglaglag sa hingpit sa
gingharian sa Israel kon ang mga katawhan dili maghinul-
sol. Ang unang duha ka panan-awon mga kalabut sa pagka-
laglag nga nalikayan tungod kay ang Israel mihinulsol
(tan-awa sa Amos 7:1–6). Ang sunod nga tulo ka mga 
panan-awon mipadayag og mga paagi nga ang Israel wala
maghinulsol (tan-awa sa Amos 7:7–9; 8:1–3; 9:1–4). Ang
resulta niini nga mga sala mao nga ang Amihanan nga
Gingharian sa Israel pagabuntugon ug dad-on nga bihag.
Ang Dios, bisan pa niana, dili motugot nga ang Israel hing-
pit nga malaglag. Diha sa kapitulo 9, ang Ginoo misaad ka-
nila nga sila pagakatagon taliwala sa tanan nga mga nasud,
sa katapusan nga mga adlaw sila pagapundukon pag-usab
ngadto sa ilang yuta sa saad.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Opsyonal nga Kalihokan—Unsa ang
Buot Ipasabut?

1. Ang Amos 8:11–12 naghulagway og apostasiya. Pangitaa
ang kahulugan sa pulong nga apostasiya ug isulti ngano nga
kini nga mga bersikulo diha sa Amos mga maayo nga pag-
hulagway sa kinatibuk-ang apostasiya sa yuta.

2. Gamit ang mao gihapon nga mga simbolo alang sa ebang-
helyo nga gigamit ni Amos diha sa Amos 8:11–12, paghimo
og usa ka pahibalo aron sa pagdapit sa mga katawhan sa
pagsiksik sa kamatuoran. Mahimo nga imo lamang isulat
unsa ang isulti sa pahibalo o i-drawing unsa ang imo untang
ibutang sa poster.

A

Amos 7–9

Lima ka Panan-awon ni Amos

Amos 6

Alaot Niadtong 
Nagpakasayon

A

Amos 5

Pangitaa ang Ginoo 
ug Pagpakabuhi

A
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Ang Basahon ni Abdias
Usa ka Mensahe sa Hustisya
Aduna bay usa ka tawo sukad nga mipahimulos kanimo sa pa-
nahon nga ikaw diha sa malisud nga sitwasyon? Si Abdias mi-
pahamtang og silot sa nasud sa Edom tungod sa pagpahimulos
niini sa Jerusalem. Sa diha nga ang usa ka langyaw nga gahum
miatake sa Jerusalem, ang mga Edomanhon mitabang sa pag-
pilde sa mga Judeo ug sa pagkawat sa ilang kabtangan. Si
Abdias nanagna sa kalaglagan sa Edom tungod sa ilang kaba-
ngis ngadto sa Juda ug sa dili madugay nga kaluwasan sa Israel
diha sa Bukid sa Zion.

Mubo nga Kaagi sa usa ka Mubo nga
Basahon

Ang pangalan nga
Abdias nagpasabut
og “sulugoon (o tig-
simba) sa Ginoo.” Ang
iyang basahon tingali
gisulat mga 586 B.C.,
sa wala madugay hu-
man sa pagkalaglag
sa Jerusalem, ug mao
ang labing mubo sa
tanan nga mga basa-
hon sa Daang Tugon.
Alang sa dugang nga
nangaging impormas-
yon tan-awa sa Ang
Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Abdias.”

Pagsabut sa mga Kasulatan

Abdias 1:21—“Manluluwas … sa Bukid sa Zion”
Ang mga propeta karon mitudlo ngadto sa Abdias 1:21 isip usa
ka panagna kabahin sa ulahing adlaw nga buluhaton nga ipahi-
gayon alang niadtong kinsa namatay nga wala makadungog sa
ebanghelyo ug makadawat sa mga ordinansa niini. Si Propeta
Joseph Smith miingon: “Apan unsaon nila nga mahimong man-
luluwas sa Bukid sa Zion? Pinaagi sa pagtukod sa ilang mga
templo, pagpatindog sa ilang mga bunyaganan, ug sa pagpada-
yon ug pagdawat sa tanan nga mga ordinansa, mga bunyag,
mga kumpirma, mga paghugas, mga pagdihog, mga ordinas-
yon ug pagbugkos nga mga gahum diha sa ilang mga ulo, alang
sa tanan nga mga katigulangan kinsa namatay, ug luwason sila
nga sila mobangon sa unang pagkabanhaw ug pagahimayaon
ngadto sa mga trono sa himaya uban kanila, ug dinhi niini mao
ang kadena nga nagbugkos sa mga kasingkasing sa mga ama-
han ngadto sa mga anak, ug ang mga anak ngadto sa mga ama-
han, nga nagtuman sa misyon ni Elias” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 330).

Abdias

Pagtubos sa mga Patay

Edom

Juda

Moab

Ang Basahon ni Jonas
Usa ka Talagsaon nga Propeta ug Basahon
Ang basahon ni Jonas mao lamang ang basahon diha sa seksyon
sa mga Propeta nga una sa tanan nagrekord unsa ang nahitabo sa
propeta kay sa pagrekord sa iyang mga pagpadayag ug mga pa-
nagna. Si Jonas mas malagmit nga nagpuyo atol sa panahon nga
si Jeroboam II hari sa Israel (mga 793–53 B.C.). Samtang imong ba-
sahon ang basahon ni Jonas, hunahunaa unsa ang gitudlo niini
kanimo mahitungod sa gugma sa Dios. Usab timan-i nga bisan
tuod ang basahon mubo ra, si Jesus mipasabut ngadto sa duha ka
lain-lain nga mga hitabo niini sa panahon sa iyang mortal nga pa-
ngalagad (tan-awa sa Mateo 12:39–41; Lucas 11:29–32). Alang sa
dugang nga impormasyon sa basahon ni Jonas, tan-awa sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Jonas.”

Unsa ang imong isulti o unsay imong bation kon ang imong
mga lider mipabuhat kanimo (nga mag-inusara) sa pagpakig-
bahin sa ebanghelyo uban sa labing dautan ug bangis nga tawo
nga imong nailhan? Ang Jonas 1–2 nagsugilon giunsa si Jonas
sa pagtawag aron sa pag-adto sa Ninive, ang ulohan sa Asiria,
ug mopahimangno sa mga Asiriahanon sa paghinulsol. Ang
mga Asiriahanon nabantog alang sa ilang hilabihan ka pagka-
dautan ug pagkabangis ug gibuntog na ang Siria (tan-awa ang
ika-10 nga mapa diha sa imong Biblia) ug nanghulga nga bun-
tugon ang Israel.

Jonas 1–2

Makapalayo ba Ikaw 
Gikan sa Ginoo?
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Pagsabut a mga Kasulatan

Jonas 1

Jonas 2

Jonas 1:2–3—Ninive ug Tarsis
Ang Ninive ug ang Tarsis nagrepresentar sa duha ka nag-atbang
nga mga tumoy sa Tunga-tungang Silangan ug Mediterranean
nga kalibutan. Sa diha nga si Jonas mipadulong sa Tarsis, siya ta-
taw nga naninguha nga mopalayo og maayo gikan sa Ninive ku-
tob sa mahimo. 

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pangita alang sa mga Detalye

1. Ngano nga ang mga sakayanon mipukaw ni Jonas?

2. Kang kinsa nga ideya kadto nga si Jonas ilabay ngadto
sa dagat?

3. Unsa ang giandam sa Ginoo nga molamoy ni Jonas?

Unsa sa Imong hunahuna?

Pagsulat mahitungod kon ngano nga ang usa ka tawo mahimo
nga mobati og ingon nga mopahilayo gikan sa unsay gusto sa
Ginoo nga iyang buhaton o mobalibad og mga calling diha sa
Simbahan. Unsa ang atong makat-unan gikan sa kasinatian ni
Jonas diha sa Jonas 1 mahitungod sa paningkamot nga pagpa-
layo gikan sa Ginoo? (tan-awa sa Moises 4:12–16).

Usa ka Matang sa Manluluwas

Unsa ka dugay si Jonas didto sa tiyan sa isda? Basaha usab ang
Mateo 12:38–41 ug isulat kon sa unsa nga paagi ang kasinatian
ni Jonas susama sa unsay nahitabo sa Manluluwas?

Ang Ninive, nga ulohan sa Asiria, usa ka dako kaayo nga si-
yudad niana nga panahon. Kini mga 96 ka mga kilometro (60
ka mga milya) ang palibut niini ug adunay populasyon nga
mga 120,000 (tan-awa sa Jonas 4:11). Ang Ninive nabantug
nga usa kadautan kaayo nga siyudad. Ang Jonas 3–4 nagre-
kord unsa ang gibuhat sa mga katawhan sa diha nga si Jonas
nagsaysay kanila nga sila pagalaglagon tungod sa ilang pagka-
dautan, ug sa unsa ang reaksyon ni Jonas sa ilang tubag.
Timan-i unsa ang ilang gibuhat ug unsa usab ang nakat-unan
ni Jonas gikan sa iyang misyon.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Jonas 3

Jonas 4

Jonas 3:9–10—Nagkinahanglan ba ang Ginoo sa
Paghinulsol?
Tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan alang sa Jonas 3:9–10
diha ubos sa hilisgutan Amos 7:3.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pagsulat og usa ka Pamahayag

Ang Jonas 3:5–8 nag-ingon
nga sa dihang nadunggan
sa hari ang mensahe ni
Jonas mibuhat siya og usa
ka pamahayag ngadto sa
mga katawhan. Pinasubay
sa unsay imong nabasa diha
sa Jonas 3, isulat unsa sa
imong hunahuna ang gisulti

Usa ka Pamahayag ngadto 
sa mga Katawhan sa Ninive

A

Kaawa (b. 10)—Mibati og
kasubo alang

Usa ka gatus ug kawhaan ka
libo (b. 11)—120,000

Ang wali nga gisugo ko
kanimo (b. 2)—Ang mensahe
nga gisugo kanimo nga ihatag

Bisti nga sako (bb. 5, 6, 8)—
Hait nga sinina nga isul-ob

aron sa pagpakita og
pagpaubos o kaguol

Milingkod sa mga abo (b. 6)—
Usa ka timaan sa pagpaubos
o kaguol

Jonas 3–4

Jonas didto sa Ninive

C

B

A

Ninive
Tarsis

Uropa

ASYA

AFRIKA

Giplano nga Biyahe ngadto sa Tarsis

Gilimisan ako sa lunop (b.
3)—Giliyokan ako sa tubig

Gahong (b. 6)—Kamatayon

Sila nga nagtagad sa bakakon
nga mga kakawangan mibiya

sa ilang kaugalingon nga
kalooy (b. 8)—Kadto kinsa
nagsalig sa mga dios-dios
nawagtangan sa tabang
sa Ginoo

Mga sakayanon (b. 5)—Mga
mananakay og sakayan

Magpapalad (b. 7)—Usa ka
paagi nga ang mga katawhan
mituo nga sila makapiho sa
kabubut-on sa Dios (susama sa
paghulbot og mga straw o pag-
itsa og sinsilyo)

Nangaliyupo (b. 14)—Nangayo
uban ang dako nga pagbati,
naghangyo

Mihunong sa iyang kabangis
(b. 15)—Mikalma
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kaha sa pamahayag ug unsa ang imong nahibaloan mahitu-
ngod sa mga katawhan sa Ninive.

Unsa ang Iyang Gihunahuna?

Ihulagway kon unsa kaha ang gibati ni Jonas mahitungod sa
unsay gibuhat sa Ginoo diha sa Jonas 3:10 ug ngano sa imong
hunahuna siya mibati niana nga paagi.

Unsa ang Tumong?

Isulti unsa sa imong hunahuna ang mensahe sa basahon ni
Jonas (mahimo ka nga mopili og labaw sa usa).

C

B

Usa ka Mesiyanhon nga Panagna
Ang pangalan nga Miqueas nagpasabut og “kinsa sama ngadto
ni Jehova.” Si Miqueas gikan sa usa ka gamay nga lungsod sa
habagatang Juda (tan-awa sa Miqueas 1:1) ug nanagna tali sa
mga 740–697 B.C. sa panahon sa paghari ni Jotham, Achaz, ug
Ezechias, mga hari sa Juda; Si Miqueas nanagna sa mga susa-
mang panahon ni Isaias. Ang mensahe ni Miqueas gitumong
ngadto sa Israel ug Juda ug naglangkob og mga pulong sa kaa-
lautan ug paghukom maingon man usab sa paglaum ug usa ka
saad sa usa ka ulahi, maloloy-on nga pagpahiuli sa mga kataw-
han sa Ginoo. Si Miqueas labing nabantog alang sa iyang talag-
saon nga panagna kabahin sa pagkatawo sa Mesiyas (tan-awa sa
Miqueas 5:2).

Ang Miqueas 1–2 naghupot sa mga panagna nga ang Ginoo
moabut sa paghukom sa Israel ug sa Juda tungod sa ilang
mga sala. Piho niyang gihisgutan ang mga sala sa pagsimba
og dios-dios ug sa pagtinguha og mga katigayunan ug da-
yon pag-angkon sa mga katigayunan pinaagi sa kapintas ug
pagkadili matinuoron. Si Miqueas wala mobiya sa Israel ug
Juda nga tumang walay paglaum, bisan pa niana. Siya na-
nagna nga human sa mga paghukom, ang Israel pagapundu-
kon pag-usab.

Unsa nga matang sa mga katawhan ang pilion sa Ginoo
nga himoon niya nga mga sulugoon? Ang Miqueas 3

naghisgot unsa ang gisulti ni Miqueas nga sayop niadtong
kinsa mao unta ang mga lider sa Israel ug mga sulugoon
sa Dios. Pangitaa unsay iyang gipamulong samtang ikaw
nagbasa.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Miqueas 3
Pagpanghibalo sa hustisya (b.
1)—Makahimo sa paghukom
og angay

Nagalaksi sa ilang panit,
nagakaon sa unod sa akong
katawhan, nagpanit sa ilang
panit, nagbali sa ilang mga
bukog, nagatagod-tagod niini
(bb. 2, 3)—Hugpong sa mga
pulong nga gigamit sa
paghulagway sa kabangis sa
mga lider sa Israel ug Juda. Sa
tinud-anay wala kaona sa mga
lider ang mga katawhan. Ilang
gigamit ang ilang awtoridad
aron sa paghimo sa ilang mga
kaugalingon nga adunahan
pinaagi sa pagkuha sa mga
pagkaon, mga saput ug
kabtangan sa mga katawhan.

Nakapasalaag (b. 5)—
Nakapasala

Nga nagapangitlib sa ilang
mga ngipon … magaandam
og gubat batok kaniya (b. 5)—
Mini nga mga propeta
moingon “kalinaw” ngadto
kinsa mopakaon kanila apan
makiggubat niadto kinsa dili
mopakaon kanila.

Ang adlaw matunod ibabaw
sa mga propeta, ang mga
manalagna pagapakaulawan,
ang mulo-manalagna
pagalibugon (bb. 6–7)—
Hugpong sa mga pulong nga
nagpasabut nga ang mini nga
mga propeta pahilumon

Nagaayad sa hustisya,
nagabalit-ad sa tibuok nga
buhat sa katul-id (b. 9)—
Nasilag sa kaangayan ug
gituis kon unsay matarung

Inubanan sa dugo, inubanan
sa kasal-anan (b. 10)—Pinaagi
sa pagpatay ug sa
pagkadautan

Mahimo nga mga tinapok
(b. 12)—Pagahimoon nga usa
ka pundok sa mga bato

Ang bukid sa balay maingon
sa hatag-as nga mga dapit sa
kalasangan (b. 12)—Ang
templo mahimo ingon og
bungtod puno sa mga kahoy
ug mga kabalilihan.Miqueas 3

Dautang mga Lider Gibadlong

Miqueas 1–2

Israel ug Juda Malaglag

219

Ang Basahon ni Miqueas

219



Pagtuon sa mga Kasulatan

Tuyoka

1. Ilista unsa ang gisulti sa Miqueas 3 nga gibuhat nga mga da-
utan sa mga lider sa mga katawhan.

2. Pagsulat mahitungod sa usa ka lider sa Simbahan nga imong
nailhan o paggamit og ehemplo sa kasulatan ug ihulagway
ang iyang mga kalidad sa pagsunod niya sa Ginoo ug sa pag-
giya sa uban.

Gamit ang sundanan sa mga panagna ni Miqueas, ang
Miqueas 4 nagsunod sa “ngil-ad nga balita” diha sa Miqueas
3 uban sa pipila ka “maayo nga balita.” Ang unang tulo ka
mga bersikulo susama kaayo sa panagna ni Isaias kalabut sa
bukid sa Ginoo sa tumoy sa mga kabukiran (tan-awa sa Isaias
2:1–4). Ang kadaghanan sa nahibilin sa kapitulo 4 mao ang
mahitungod sa unsa ang mahitabo sa Zion kon kita mangita
sa Ginoo ug sa iyang Zion.

Ang Miqueas 5 nagrekord nga si Miqueas nanagna nang daan
sa unang pag-anhi sa Manluluwas ug nga sa katapusan nga
mga adlaw ang mga anak ni Israel pagaluwason gikan sa ilang
mga kaaway ug mahimo nga matarung.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Giunsa Kini Pagpahinabo?

Ang panagna nga anaa sa Miqueas 5:2 gihatag kaniadtong mga
700 B.C. Basaha ang Mateo 2:1–6; Lucas 2:1–7. Kinsa ang nagpa-
hinabo sa panagna ni Miqueas? Ang dugang nga pangalan
Ephrata diha sa Miqueas 5:2 tingali gigamit sa pagpakita sa
Bethlehem sa Judea nga sukwahi ngadto sa Bethlehem sa
Zabulun.

Ang Miqueas 6 nagrekord nga ang Ginoo mipahamtang og si-
lot sa Israel tungod sa ilang pagkadili matinuoron ug pagkaha-
kog, kabangis ug sa ilang pagsimba og dios-dios. Ang Miqueas
7 naghan-ay sa saad sa Ginoo nga sa katapusan nga mga ad-
law, kon ang Israel mohinulsol ug mobalik ngadto sa Ginoo,
siya magbaton og kalooy diha kanila.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Unsa ang Gikinahanglan?

1. Sumala sa Miqueas 6:7–8, unsa ang gikinahanglan nga mahi-
mong “maayo” diha sa panan-aw sa Ginoo?

2. Ang Miqueas 6:7–8 gisulat alang sa mga katawhan sa dag-
hang katuigan nga nanglabay. Usba pagsulat ang bersikulo 7
nga mogamit og mga ehemplo kabahin sa unsay mahimo
nga ihatag sa mga katawhan karon nga dili “maayo” gawas
kon paubanan pinaagi sa Kristohanon nga mga kalidad nga
gilista diha sa bersikulo 8.

A

Miqueas 6–7

Mga Sala sa Israel ug ang 
Kalooy sa Ginoo

A

Miqueas 5

Ang Pag-anhi sa Mesiyas

Miqueas 4

Ang Ginoo Mohari sa Zion

A

Ang Basahon ni Nahum
Usa ka Mensahe sa Paghupay
Ang Nahum nagpasabut og “paghupay” sa Hebreohanon.
Gumikan kay ang mubo nga basahon ni Nahum usa ka pa-
nagna sa mga paghukom sa Dios diha sa Ninive, ang ulohan
sa Asiria, ang iyang mensahe tingali mihupay sa mga Israelita
kinsa miantus diha sa mga kamot sa mga Asiriahanon.

Kaagi
Sama sa uban nga mga propeta diha sa Daang Tugon, kita ga-
may og nasayran mahitungod ni Nahum. Ang sulod sa iyang

basahon naggiya kanato sa pagtuo nga iyang gisulat ang iyang
mga panagna sa panahon tali sa 663–12 B.C., nga atol sa pana-
hon sa diha nga ang Asiria mao ang labing gamhanan nga na-
sud sa Tunga-tungang Silangan sa kalibutan.

Ang mga panagna ni Nahum mahitungod sa kalaglagan sa Asiria
maggamit usab ngadto sa kalibutan sa hapit na ang panahon ug
sa panahon sa Ikaduhang Pag-anhi.
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Mga Pangutana sa usa ka Propeta ug ang
mgaTubag sa Dios
Si Habacuc dayag nga mipuyo sa usa ka panahon nga ang Juda
mitubo og kusog sa pagkadautan bisan pa sa mga paningkamot
sa mga propeta sa pag-usab sa espirituhanon nga kahimtang sa
nasud. Ang mubo nga basahon ni Habacuc naglangkob og duha
ka mga pangutana nga iyang gipangutana sa Ginoo, ang mga tu-
bag sa Ginoo, ug sa pag-ampo nga iyang gihalad sa pagpaila sa
hingpit nga kaalam sa Ginoo sa pamaagi nga siya nakig-uban sa
iyang mga anak. Alang sa dugang nga impormasyon mahitungod
ni propeta Habacuc ug sa iyang mga panulat diha sa Daang
Tugon, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Habacuc”

Ang Habacuc 1:2–4 nagrekord nga si Habacuc nangutana sa
Ginoo mahitungod sa kadautan sa mga Judeo ug ngano nga
iyang gitugutan ang ingon nga kadautan diha sa iyang mga
katawhan. Ang Ginoo mitubag kaniya diha sa Habacuc 1:5–11,
nagpasabut nga tungod sa kadautan sa mga Judeo, ang mga
taga-Babelonia sa dili madugay mobuntog kanila. Diha sa
Habacuc 1:12–17, gipangutana ni Habacuc ang Ginoo kon

nganong iyang gamiton ang mga taga-Babelonia—usa ka ka-
tawhan nga mas labaw kadautan kay sa mga Judeo—sa pag-
laglag sa iyang mga katawhan sa pakigsaad kinsa nahimo nga
dautan. Diha sa Habacuc 2:2–20 ang Ginoo mitubag pinaagi
sa pag-ingon nga ang mga taga-Babelonia pagalumpagon usab
tungod sa ilang kadautan—bisan tuod kon ingon og sila mius-
wag sulod sa usa ka panahon. 

Ang Habacuc 3 naglangkob og usa ka pag-ampo, nga gisulat
sa Hebreohanon nga balak, diin si Habacuc mipamatuod kaba-
hin sa gahum ug sa kamaayo sa Dios ug sa iyang kaugalingon
nga pasalig sa pagsunod sa Ginoo bisan sa malisud nga mga
panahon sa iyang mga katawhan.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sa Imong Kaugalingon nga mga
Pulong

Basaha ang Habacuc 3:17–18
diin gipahayag ni Habacuc
ang usa ka pasalig sa pag-
sunod sa Ginoo bisan sa
malisud nga mga panahon.
Pagsulat og imong kaugali-
ngon nga mubo nga pahayag
nga nagpahayag sa imong
pasalig sa pagsunod sa Ginoo

Ang Akong Pasalig sa 
Pagsunod sa Ginoo

A

Habacuc 3

Pag-ampo ni Habacuc

Habacuc 1–2

Mga Pangutana ug mga Tubag

“Hangtud kanus-a
ang akong pagtu-
aw ug ikaw dili

mamati kanako?

Si Sofonias nanagna nga ang panahon sa Ginoo moabut uban sa
dakong gahum diha sa dautan apan mohatag og usa ka malau-
mon ug maanindot nga kaugmaon alang niadtong kinsa nangita
sa Ginoo ug nagpuyo sa katarung.

Usa ka Harianon nga Propeta
Ang unang bersikulo sa Sofonias nagpaila kaniya isip usa ka ka-
liwat ni Hari Ezechias, usa ka matarung nga hari sa Juda kinsa
nabuhi mga usa ka gatus ka tuig sa wala pa kini nga basahon
Nanagna si Sofonias sa mga panahon ni Hari Josias, lain nga
matarung nga hari sa Juda, diin nagpasabut nga siya nabuhi sa
sama nga mga panahon ni Habacuc, Miqueas, ug sa batan-on
nga Jeremias.

Pagpangandam alang sa Pagtuon sa Sofonias
Ang basahon ni Sofonias naglangkob og duha ka dagko nga
mga ideya:

1. Ang adlaw sa Ginoo. Ang Ginoo moabut sa paghukom diha
sa mga katawhan nga nalambigit sa sala ug sa pagpakaaron-
ingnon. Kini nga kamatuoran naggamit ngadto sa nasud sa
Juda sa panahon ni Sofonias maingon man usab ngadto sa
mga dautan sa tanan nga mga panahon, ilabi na ngadto sa
mga buhi sa panahon sa Ikaduhang Pag-anhi.

2. Pagpahiuli ug pagpaputli. Ang Dios mopaduol sa iyang kauga-
lingon ug moputli sa mga katawhan kinsa mopaubos sa
ilang mga kaugalingon taliwala sa iyang mga paghukom.
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Ang Sofonias 1 nagrekord sa panagna ni Sofonias mahitungod
sa unsay mahitabo ngadto sa mga katawhan sa Juda tungod sa
ilang mga sala, lakip ang pagsimba og dios-dios, pagbuhat og
dautan sa usag-usa, ug paghunahuna nga sila matarung sam-
tang dautan ang ilang gipangbuhat.

Ang Sofonias2 nagsaysay nga si Sofonias nanagna nga dili
lamang ang taga-Babelonia molaglag sa mga Judeo apan
usab ang tanan nga mga dautan nga naglibut sa Juda, la-
kip ang mga Filistehanon (tan-awa sa bb. 4–7), ang mga
Moabihanon ug ang Amonihanon (tan-awa sa bb. 8–11),
ang mga Etiopiahanon (tan-awa sa b. 12), ug ang mga
Asiriahanon (tan-awa sa bb. 13–15).

Ang usa ka tawo kinsa nakasala mahimo nga tingali siya matin-
tal nga mawad-an og paglaum sa iyang kaugalingon ug sa pag-
hunahuna nga wala nay paagi nga siya gayud “makabalik pa.”
Tungod niini nga mga pagbati sa pagkamawad-an og kadasig,
kini importante nga dili lamang mosulti og tataw mahitungod
sa unsay sayop nga gibuhat sa makasasala apan sa pagsulti usab
og mga pulong sa paglaum aron ang makasasala mahimo nga
madasig sa paghinulsol ug pagtan-aw ngadto sa mas maayong

kaugmaon. Ang Sofonias 3 naglangkob sa makadasig nga mga
pulong sa Ginoo alang sa mga katawhan sa Juda.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Sofonias 3

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sulti Unsa ang Nakapadani Kanimo

Ang Sofonias 3:8–20 naghulagway sa ulahing mga adlaw
ug sa maanindot nga paagi ang Ginoo modala sa iyang
mga katawhan sa pakigsaad balik ngadto kaniya human sa
ilang pagkatibulaag ug pagkadala nga bihag tungod sa ilang
mga sala. Samtang imong basahon kini nga mga bersikulo,
paghunahuna mahitungod kon sa unsa nga paagi kini mahi-
mong gamiton ngadto sa mga katawhan karon kinsa nagki-
nahanglan nga mobalik sa Ginoo o kinsa naguol ug nahadlok
mahitungod sa katapusan nga mga adlaw. Pagsulat og dili
mokubos sa duha ka mga kamatuoran nga gisulti sa Ginoo
dinhi niini nga kapitulo nga labing nakapadani kanimo, ug
ipasabut kon ngano.

A

Malupigon (b. 1)—Namintaha
o naghimo sa usa ka tawo nga
masakitan

Maluya (b. 4)—Dili seryuso sa
paghunahuna mahitungod o
sa pagbuhat sa mga
katungdanan

Mabudhion (b. 4)—Motalikod
sa mga saad nga gihimo
ngadto sa uban

Nagpasipala sa balaang puluy-
anan (b. 4)—Naghimong
hugaw sa templo

Gituis ang kasugoan (b. 4)—
Misukol

Motindog alang sa tukbunon
(b. 8)—Mosilot o molaglag sa
mga kaaway

Ulusahon nga pag-uyon (b.
9)—Sa panaghiusa

Mga magpapangamuyo (b.
10)—Mga tigsimba

Pinatlaag (b. 10)—
Nagkatibulaag

Mapalabilabihon (b. 11)—
Mapagarbuhon

Mga paghukom (b. 15)—
Mga silot

Lulan (b. 18)—Kaulaw

Bakwion (b. 20)—Buhian

Sofonias 3

Mga Pulong sa Pagdasig

Sofonias 1–2

Adlaw sa Paghukom

Ang Basahon ni Haggeo
Pag-awhag sa Pagtukod og Templo
Sa 538 B.C. si Haring Ciro sa Persia (gihisgutan usab diha sa ba-
sahon ni Esdras) mimando nga ang mga Judeo makabalik na
ngadto sa Jerusalem ug balikon og tukod ang ilang templo nga
giguba sa mga taga-Babelonia. Sa una ang mga Judeo hilabihan
ka mahinamon mahitungod niini nga oportunidad, apan ang ka-
lisud ug ang galastohan sa trabaho, ang pagsupak sa ilang mga
kaaway, ug ang pagkakulang sa suporta gikan sa ilang mga hari
nga nagsunod ni Ciro mihimo sa mga Judeo sa pagbati nga 
mawad-an og kadasig. Sulod sa dise sayis ka tuig hapit walay
trabaho nga gihimo diha sa templo. Si Haggeo nanagna niad-
tong 520 B.C., nagtudlo sa mga katawhan sa paghimo sa templo

nga usa ka prayoridad ug nag-awhag kanila sa padayon nga
pagtukod og usab sa templo bisan pa niini nga mga hagit.

Pagpangandam sa Pagtuon sa Haggeo
Si Haggeo mihatag og piho nga mga petsa alang sa matag bahin
sa iyang mubo nga basahon. Ang mga bulan ginganlan og lain-
lain nga mga pangalan diha sa Daang Tugon apan nailisan og
bag-ong mga pangalan aron sa pagtabang sa atong pagsabut.

Haggeo 1:1–15 29 Agosto 520 B.C.

Haggeo 2:1–9 17 Oktubre 520 B.C.

Haggeo 2:20–23 18 Disyembre 520 B.C.
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Ang istorya kabahin sa pagbalik sa mga Judeo ngadto sa
Jerusalem ug ang pagbalik og tukod sa templo makita diha sa
mga basahon ni Esdras ug Nehemias. Alang sa dugang nga im-
pormasyon sa Haggeo, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Haggeo.”

Si Elder Claudio R. M. Costa miasoy sa mosunod nga istorya
mahitungod sa usa ka tawo nga iyang kaila sa Brazil:

“Human mabunyagi kauban sa iyang pamilya, hapit dili siya
makapaabut sa paghuman sa usa ka tuig nga pagkamiyembro
sa Simbahan aron siya makadala sa iyang asawa ug mga anak
ngadto sa templo. Ang Templo sa São Paulo Brazil layo kaayo
gikan sa Amazon. Kini kasagaran mokabat og upat ka adlaw
pinaagi sa barko ug upat ka adlaw pinaagi sa bus aron moabut
ngadto sa templo—mga usa ka semana nga biyahe. Kini nga
tawo usa ka tighimo og kabinet. Unsaon niya sa pagtigom og
igo nga kwarta aron sa pagbayad alang sa iyang kaugalingon,
sa iyang asawa, ug sa iyang mga anak? Bisan tuod siya mitra-
baho og maayo sulod sa daghang mga bulan, gamay kaayo ang
iyang kita nga kwarta.

“Sa diha nga miabut ang panahon nga moadto na sa templo,
iyang gibaligya ang iyang tanan nga mga kasangkapan ug
mga himan, bisan pa ang iyang gabas nga de-kuryente ug ang
iyang bugtong gamit sa mga pagbiyahe, ang motorsiklo—ang
tanan nga siya aduna—ug miadto sa templo kuyog ang iyang
asawa ug mga anak. Kadto nagkinahanglan og walo ka adlaw
nga biyahe aron moabut sa São Paulo. Human naggahin og
upat ka mahimayaon nga adlaw sa templo nagbuhat sa bulu-
haton sa Ginoo, ang pamilya dayon kinahanglan nga mobiyahe
og pito pa ka mga adlaw aron sa pagpauli ngadto sa ilang pa-
nimalay. Apan sila namauli nga malipayon, mibati nga ang
ilang mga kalisud ug mga panlimbasog walay bale itandi
ngadto sa dakong kalipay ug mga panalangin nga ilang nasi-
nati didto sa balay sa Ginoo” (sa Conference Report, Okt.
1994, 34; o Ensign, Nob. 1994, 27).

Ang istorya niining Brazilian nga pamilya nagrepresentar sa
diwa sa mensahe ni Haggeo diha sa kapitulo 1. Samtang ikaw
nagbasa, pangitaa unsa ang gisulti ni Haggeo mahitungod sa
importansya sa templo ug unsa ang gibuhat sa mga katawhan
aron sa pagpakita nga sila wala mohatag og bili sa templo
ingon nga angay nilang buhaton.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Haggeo1

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Importansya sa Templo

1. Unsa ang gisulti ni Haggeo nga mga sangputanan sa pagla-
ngan og tukod sa templo? (tan-awa sa Haggeo 1:6, 9–11).
Hunahunaa ang mga epekto sa mga pakigsaad, mga ordi-
nansa, ug mga panalangin sa templo diha sa matag bahin sa
atong mga kinabuhi. Unsa sa imong hunahuna ang gipasa-
but sa pagdawat sa imong suhol nga “isulod sa puntil nga
may buslot”?

2. Unsa ang gisulti sa Haggeo 1:4–6 mahitungod sa prayoridad
sa templo diha sa mga kinabuhi sa mga katawhan?

Ang Tubag sa mga Katawhan

1. Unsa ang gibuhat sa mga katawhan tungod sa mensahe ni
Haggeo? (tan-awa sa Haggeo 1:12–15).

2. Sama ni Haggeo, si Presidente Howard W. Hunter misulti
sa mga miyembro sa Simbahan “sa pagtan-aw ngadto sa
templo sa Ginoo isip ang mahinungdanon nga simbolo sa
imong pagkamiyembro” (sa Conference Report, Okt. 1994,
8; o Ensign, Nob. 1994, 8). Ipasabut kon giunsa nimo pag-
himo sa templo nga simbolo sa imong pagkamiyembro ug
sa unsa nga paagi ang templo nag-apekto sa pamaagi sa
imong pagpuyo karon.

Ang Haggeo 2 nasulat sa diha nga ang mga tawo nagsugod
na sa pagtukod ug usab sa templo. Uban niadto nga nagtu-
kod pag-usab sa templo mao ang mga Judeo kinsa nakakita
sa unang templo ug nasayud unsa kaanindot ug kamahima-
yaon kadto. Ang templo nga ilang gitukod pag-usab dili ka-
ayo ingon kadako o kaanindot sama sa usa nga naguba. Kini
nga kamatuoran nakapawala og kadasig sa daghan nga mga

Haggeo 2

Padayon sa Pagtukod!

B

A

Nagapugong sa tun-og (b. 10)—Dili makapagula ug tun-og (ang
yamog nga anaa sa yuta sa kabuntagon)

Haggeo 1

Humna ang Templo
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Judeo. Si Haggeo miawhag kanila uban sa duha ka kinatibuk-
an nga mga ideya. Una, misulti siya kanila sa pagpadayon
og tukod ug misaad kanila nga sa katapusan nga mga adlaw,
ang Ginoo mohimo og usa ka templo nga mas dako ug mas
mahimayaon kay sa usa nga gitukod ni Solomon, diin mao
ang usa nga ilang gihinumduman. Ikaduha, si Haggeo 

mipahinumdom sa mga katawhan nga sukad sa higayon nga
sila misugod sa pagtukod og usab sa templo, sila nagsugod
sa paglambo. Busa, bisan tuod og ang templo dili ingon ka
mahimayaon sama sa kang Solomon nga templo, kini sa gi-
hapon midala og sama nga mga panalangin gikan sa Ginoo.

Iyang Nakita lapas pa sa Iyang Panahon
Si Zacarias naggikan sa usa ka parianon nga pamilya sa tribo ni
Levi. Natawo siya sa Babelonia ug mibalik sa Jerusalem sa mga
538 B.C. uban sa mga Judeo kinsa gitugutan sa pagpauli gikan sa
pagkabihag sa Babelonia. Gitawag siya nga mahimong usa ka
propeta sa mga 520 B.C. (tan-awa sa Zacarias 1:1), diin nagpasabut
nga siya buhi sa susamang mga panahon ni Haggeo, ang propeta,
ug Esdras, ang pari. Sama ni Haggeo, si Zacarias miawhag sa mga
katawhan sa pagpadayon sa pagtukod og usab sa templo. Apan
siya usab mihagit sa mga katawhan sa pagtukod og usab sa ilang
espirituhanon nga mga kinabuhi. Si Zacarias ingon usab og may
pagka-mapanan-awon. Ang iyang mga panan-awon mga may
pagka-Mesiyanhon (nagsaysay mahitungod sa Ikaduhang Pag-
anhi sa Manluluwas) ug may pagka-mabugnaon (nagsaysay ma-
hitungod sa katapusan nga mga adlaw). Ang mga panagna ni
Zacarias mahitungod ni Jesukristo diha sa mga kapitulo 9–14 mas
gikutlo diha sa upat ka mga Ebanghelyo sa Bag-ong Tugon kay sa
bisan hain sa Daang Tugon nga propeta.

Zacarias 1–6 nagrekord sa walo ka mga panan-awon nga giha-
tag sa Ginoo ni Zacarias mahitungod sa balay sa Israel:

• Usa ka panan-awon kabahin sa mga kabayo (tan-awa sa
Zacarias1:7–17), nga nagtudlo mahitungod sa maloloy-on
nga paagi ang Ginoo makig-atubang sa Jerusalem

• Usa ka panan-awon kabahin sa upat ka mga sungay ug upat
ka mga panday (tan-awa sa Zacarias 1:18–21), nga mahitu-
ngod sa mga gahum (mga sungay) nga nagtibulaag sa Juda
ug unsa ang mahitabo niini nga mga gahum

• Usa ka panan-awon kabahin sa tawo nga may lubid nga ig-
susukod (usa ka manunukod sa yuta; tan-awa sa Zacarias 2),
nga nagpamatuod sa mapanalipdanon nga gahum sa Ginoo
ibabaw sa iyang mga katawhan

• Usa ka panan-awon kabahin sa halangdon nga pari (tan-awa
sa Zacarias 3), nga nagsimbolo kon sa unsa nga paagi ang
Juda makabuntog ni Satanas ug malimpyohan pinaagi sa ga-
hum ni Jesukristo (“ang Sanga” sa b. 8)

• Usa ka panan-awon kabahin sa lamparahan ug mga kahoy sa
oliba (tan-awa sa Zacarias 4), nga nagsimbolo kon sa unsa
nga paagi ang Ginoo mohatag og gahum ngadto sa iyang
mga katawhan pinaagi sa Espiritu Santo

• Usa ka panan-awon kabahin sa linukot nga naglupad (tan-
awa sa Zacarias 5:1–4), nga mitudlo nga kadto kinsa mga
dili matinuoron dinhi sa yuta pahamtangan og silot

• Usa ka panan-awon kabahin sa usa ka babaye sulod sa basket
(tan-awa sa Zacarias 5:5–11), nga nagpamatuod nga ang
pagkadautan pagakuhaon gikan sa mga katawhan

• Usa ka panan-awon kabahin sa upat ka carro (tan-awa sa
Zacarias 6:1–8), nga nagsimbolo sa pagkaylap sa gahum sa
Ginoo sa tibuok kalibutan

Ang Zacarias 6 natapos pinaagi sa ordinasyon sa usa ka tawo
nga ginganlan og Josue nga mahimong halangdon nga pari
isip usa ka simbolo sa Manluluwas kinsa nangalagad alang
sa iyang mga katawhan.

Ang Zacarias 7 nagrekord nga ang Ginoo mipahamtang
og silot sa mga katawhan sa Jerusalem sa panahon ni
Zacarias tungod sa pagpaka-aron ingnon nga matarung
pinaagi sa pagpuasa ug pagbuhat og makita nga mga ordi-
nansa nga walay pagkamabination, kaangayan, o pagka-
manggiloy-on ngadto sa uban. Ang Zacarias 8 naglangkob
sa panagna ni Zacarias kalabut sa kaugmaon sa Jerusalem.
Miingon siya nga sa panahon nga ang mga katawhan mag-
hinulsol ug magpundok sa pagkamatarung ngadto niining
balaan nga siyudad, ang Ginoo magauban kanila ug mopa-
nalangin kanila lapas pa sa mga paagi nga iyang gihimo
sa nangagi.

Zacarias 7–8

Karon ug ang 
Umaabut sa Jerusalem

Zacarias 1–6

Walo ka mga 
Panan-awon ni Zacarias
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Si propeta Jacob diha sa Basahon ni Mormon miingon nga ang
tanan nga karaan nga mga propeta mipamatuod kabahin ni
Jesukristo (tan-awa sa Jacob 7:11). Ang uban niini nga mga
panagna mahimo nga nawala gikan sa Biblia (tan-awa sa
1 Nephi 13:24–28), apan dinhi sa Zacarias atong makita ang
pipila nga gipreserbar alang kanato.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Usa ka Panagna nga Natuman

Itandi ang Zacarias 9:9 ngadto sa Mateo 21:1–11 ug pagsulat
mahitungod kon sa unsa nga paagi ang panagna ni Zacarias
natuman.

Ang mga katawhan sa Israel ug Juda gitibulaag tungod sa
ilang pagkadili masulundon ngadto sa mga sugo sa Ginoo.
Ang Zacarias 10 nag-asoy kanato unsa ang gisaad sa Ginoo
nga buhaton alang kanila diha sa katapusan nga mga adlaw.
Pangitaa kini samtang ikaw magbasa.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Zacarias 10

Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang Pagpundok sa Israel

Ang pagpundok sa Israel usa ka espirituhanon ug pisikal.
Ang mga katawhan pundukon og una sa espirituhanon nga
paagi kon sila makabig ngadto sa ebanghelyo ug mobiya sa
pagkakalibutanon. Ang mga Santos pagapundukon usab sa
pisikal nga paagi ngadto sa ilang mga yuta sa saad kon ang
mga propeta mosugo kanila sa pagbuhat sa ingon (tan-awa sa
Alma 5:57; D&P 133:12–15). Basaha ang Zacarias 10:6–12;
D&P 29:7–11; 101:63–68; 115:5–6 ug isulat unsa ang imong 
nakat-unan mahitungod sa pagpundok sa Israel ug ngano
nga kini importante.

Ang Zacarias11–13 nagrekord sa mga panagna kabahin sa
umaabut sa mga Judeo. Diha sa kapitulo 11, si Zacarias na-
nagna nang daan unsa ang mahitabo sa mga Judeo tungod sa
ilang pagkadautan sa panahon ni Jesukristo. Ang Zacarias
12–13 naglangkob og mga panagna mahitungod sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo ug unsa ang iyang buhaton alang sa
mga Judeo sa katapusan nga mga adlaw.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Sa Unsa nga Paagi Kini Natuman?

1. Basaha ang Zacarias 11:12–13; Mateo 26:14–16; 27:1–10 ug
i-asoy sa unsa nga paagi kini natuman ang panagna ni
Zacarias.

2. Basaha ang Zacarias 12:10; 13:6; Doktrina ug mga Pakigsaad
45:47–53. Kanus-a ug sa unsa nga paagi ang panagna ni
Zacarias?

A

Zacarias 11–13

Ang mga Judeo ug ang 
Ilang Manluluwas

A

Latason ang dagat sa kagul-
anan, kahiladman sa suba
mangamala (b. 11)—Mga
hugpong sa mga pulong nga
nagpakita nga ang Dios
mohimo niini nga mas sayon
alang sa iyang mga katawhan
sa pagpundok

Magalakaw ngadto nganhi
tungod sa iyang ngalan
(b. 12)—Mosunod sa mga sugo
sa Dios sa tanan nila nga
buhaton

Mga dios-dios, mulo-
manalagna, ilang paglipay
nakawang (b. 2)—Bakak nga
mga dios-dios ug mini nga mga
propeta dili makapanalangin sa
mga katawhan o makahimo
kanila nga malipayon

Ang bato sa pamag-ang, ang
lansang, ang busogan nga
iggugubat (b. 4)—Nagpasabut
sa Manluluwas. Kini nga
panagna nagpakita nga ang
labing importante nga tawo sa

Israel maggikan sa tribo ni
Juda. (Mahimo ka nga mosulat
og “Si Jesukristo maggikan
sa tribo ni Juda” sa kilid sa
imong mga kasulatan sa
sunod niini nga bersikulo.)

Mangalibug (b. 5)—Mapildi

Pagpugas (b. 9)—Sabwag

Latason niya ang dagat sa
kagul-anan (b. 11)—Si Ephraim
mobalik pinaagi sa daghan nga
kasamok.

Zacarias 10

Mga Saad sa Ulahing Adlaw

A

Zacarias 9

Ang Umaabut nga Hari
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Kon ikaw maghunahuna mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo, ikaw ba naghinam-hinam, nahadlok, o mibati og ga-
may sa duha? Ang Zacarias 14 naghulagway sa pipila ka mga
hitabo nga mahitabo sa Ikaduhang Pag-anhi. Samtang ikaw
nagbasa, pangita alang sa mga bersikulo nga makatabang sa
usa ka tawo nga dili kaayo maguol mahitungod sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo, naghinumdom nga “kon kamo andam
kamo dili mahadlok” (D&P 38:30).

Pagsabut sa mga Kasulatan

Zacarias 14

Zacarias 14:6–7—Kini Mahayag sa Panahon sa
Kagabhion
Itandi ang Zacarias 14:6–7 ngadto sa 3 Nephi 1:8, 15–17.

Pagtuon sa mga Kasulatan

Mga Hitabo sa dili pa ang Ikaduhang
Pag-anhi

1. Sumala sa Zacarias 14:1–7, unsa nga dakong milagro ang bu-
haton sa Ginoo alang sa mga Judeo sa panahon sa Ikaduhang
Pag-anhi? (tan-awa usab sa D&P 45:47–53).

2. Sumala sa Zacarias 14:20–21, sa unsa nga paagi nga ang sit-
wasyon sa yuta malahi kon ang Ginoo moabut?

3. Unsa nga mga hitabo nga may kalabutan sa panagna ni
Zacarias kabahin sa Ikaduhang Pag-anhi ang nagtabang
kanimo sa pagpaabut kanus-a moanhi pag-usab ang
Manluluwas? Basaha usab ang Isaias 11:4–9; Doktrina
ug mga Pakigsaad 29:7–13; 133:17–35 alang sa dugang
nga mga detalye sa mga hitabo nga gipanagna diha sa
Zacarias.

4. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 106:4–5 ug ilha unsa
ang imong mabuhat aron maandam alang sa Ikaduhang Pag-
anhi kon kini moabut sa imong panahon aron kini mahimong
usa ka mahimayaon nga adlaw alang kanimo kay sa usa ka
makahahadlok nga adlaw.

A

Sinakmit (b. 1)—Katigayunan

Ang salin sa katawhan (b.
2)—Ang nahibilin sa mga
katawhan

Buhing mga katubigan (b.
8)—Mahimong sa tinuod
nagpasabut og lab-as nga
tubig, mahimo nga sinimbolo
nga nagpasabut og kahibalo
gikan sa langit.

Pagabayawon, ug pagapapuy-
on sa iyang dapit (b. 10)—Ang
Jerusalem ipataas apan dili
balhinon sa iyang dapit

Mangaut-ot (b. 12)—
Mangadunot

Kaguliyang (b. 13)—Kalibug o
kalisang

Fiesta sa mga Tabernakulo
(bb. 16, 18–19)—Usa ka fiesta
aron sa paghinumdom giunsa
sa Ginoo pag-uswag ang mga
anak ni Israel diha sa yuta sa
Canaan human sila gidala
niya didto.

Zacarias 14

Ang Ikaduhang Pag-anhi 

Ang basahon ni Malaquias mao ang basahon sa Daang Tugon nga
katapusang gisulat sa makasaysayanong paagi. Si Malaquias (kan-
sang ngalan sa Hebreohanon nagpasabut og “akong mensahero”)
tingali misulat niini nga mga panagna sa mga 430 B.C., hapit usa
ka gatus ka tuig human ang mga Judeo misugod sa pagpamalik
gikan sa Babelonia ngadto sa yuta sa Israel. Ang mga Judeo sa
Daang Tugon walay nay mga propeta human ni Malaquias nga
atong nahibaloan, apan ang mga kaliwatan ni Lehi sa Kasadpang
Bahin sa Kalibutan (mga Nephites) dihay daghang mga propeta
hangtud gayud ngadto sa pagkatawo ni Jesukristo, ingon nga gire-
kord diha sa Basahon ni Mormon.

Ang Katapusang Nailhan nga Mensahe sa
Propeta sa Daang Tugon
Sa panahon nga si Malaquias nanagna, daghan nga mga Judeo
ang naglaum nga ang Dios mas labaw ka makahuluganon nga

magpakita sa iyang gahum pinaagi sa pagluwas kanila gikan sa
pagmando sa Persia ug pagtugot kanila sa pag-angkon og balik
og gingharian. Human sa usa ka gatus ka tuig gikan sa pana-
hon nga sila mibalik ngadto sa ilang yutang natawhan ang mga
Judeo diha gihapon ubos sa pagmando sa Persia. Daghan nga
mga Judeo ang nawad-an og kadasig ug wala na maningkamot
og ingon ka maayo sa pagpuyo og usa ka relihiyuso nga kina-
buhi, nagtuo nga ang Dios nakalimot o nibiya kanila busa ang
pagkamatarung wala nay hinungdan. Ang kang Malaquias nga
mensahe mitubag niini nga mga kahimtang. Ang mga baruga-
nan nga gitudlo ni Malaquias, bisan pa niana, magamit ngadto
sa hapit tanan nga panahon sa kasaysayan, gumikan nga ang
mga tawo sa tanan nga edad matintal nga mahimong “daga-
ang” sa ilang relihiyon.
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Mensahe ni Malaquias
Si Malaquias namulong alang sa Ginoo sa pagtubag og mga pa-
ngutana nga gipangutana sa mga katawhan sa iyang panahon.
Ang mosunod nga mga problema, mga sala, ug mga hagit, mao
ang usa sa iyang mga giila:

• Giunsa sa mga katawhan pagbiay-biay ug paghugaw ang
pangalan sa Dios? (tan-awa sa Malaquias 1:6).

• Ngano nga wala dawata sa Ginoo ang mga halad ug ang
mga pag-ampo sa mga katawhan? (tan-awa sa Malaquias
2:13–14).

• Sa unsang paagi giluya sa mga tawo ang Ginoo? (tan-awa sa
Malaquias 2:17).

• Sa unsa gayud nga paagi nga kinahanglan mobalik ang mga
katawhan ngadto sa Ginoo? (tan-awa sa Malaquias 3:7).

• Sa unsa nga paagi ang tawo nangawat sa Dios? (tan-awa sa
Malaquias 3:8).

• Sa unsa nga paagi ang mga tawo nagsulti batok sa Ginoo?
(tan-awa sa Malaquias 3:14–15).

Si Malaquias maoy usa sa labing kanunay nga gikutlo sa mga
propeta sa Daang Tugon. Ang mga tigsulat sa Bag-ong Tugon
mikutlo sa mga sinulat ni Malaquias, ang nabanhaw nga
Manluluwas mikutlo sa pipila ka mga panudlo ni Malaquias
ngadto sa mga Nephite aron sila aduna niini diha sa ilang mga
rekord, ug si anghel Moroni mikutlo og pipila ni Malaquias
ngadto sa batan-ong Propeta nga si Joseph Smith, nagsulti ka-
niya nga ang mga panagna ni Malaquias matuman sa ulahing
mga adlaw.

Alang sa dugang nga impormasyon ni Malaquias, tan-awa sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Malaquias”

Sa panahon sa iyang mortal nga pangalagad, si Jesus mipa-
hamtang og silot sa mga lider nga Judeo tungod kay sila na-
ningkamot sa pagpakita og hilabihan kaayo katarung nga sa
tinuoray sila nagkinabuhi nga dili matarung. Ang basahon ni
Malaquias nagtabang kanato sa pagsabut nga kini nga prob-
lema mikabat og dili mokubos sa upat ka gatus ka mga tuig.
Ang Malaquias 1 nagrekord nga ang mga lider nga Judeo
mga masulundon ngadto sa mga sugo sa Ginoo sa pagsakri-
pisyo, apan imbis nga isakripisyo ang labing maayo sa ilang
mga hayop, ilang gihalad ang naangol o masakiton nga mga
hayop (tan-awa sa Malaquias1:7–8, 12–14). Kini nga pagpa-
kaaron -ingnon mipakita sa ilang kakulang og pagtahud alang
sa Ginoo ug sa ubos nga paghupot sa relihiyon diha sa ilang
mga kinabuhi.

Ang Malaquias 2 naghulagway sa direksyon sa Ginoo ngadto
sa mga kaliwatan ni Aaron, kinsa mga pari alang sa mga ka-
tawhan diha sa templo. Ang Ginoo miingon nga sila wala
magpakita og matarung nga ehemplo alang sa mga katawhan
ni sila nagtabang kanila sa paglakaw sa matarung nga mga
dalan. Hinoon, gilapas sa mga pari ang mga pakigsaad sa pag-
kapari, nga gitandi sa Ginoo ngadto sa mga pakigsaad tali sa
bana ug sa asawa. Ang Ginoo miingon nga sila pagasilutan
tungod sa ilang pagkadili masulundon.

Sa diha nga mibisita si Moroni ni Joseph Smith sa ika-21 sa
Septyembre 1823 ug misulti kaniya mahitungod sa Basahon
ni Mormon, mikutlo usab siya og daghan nga mga kasulatan
ngadto kaniya, lakip ang “usa ka bahin sa ikatulo nga kapi-
tulo sa Malaquias; ug … sa ikaupat o katapusan nga kapitulo
sa mao gihapon nga panagna” (JS—K 1:36). Ang Malaquias
3–4 dako kaayo og importansya sa ulahing mga adlaw.

Ang Malaquias 3–4 nagpunting sa “dako ug makalilisang nga
adlaw sa Ginoo” (Malaquias 4:5), o sa Ikaduhang Pag-anhi. Si
Malaquias mipamatuod ngadto sa mga katawhan kabahin sa iya
ug sa atong adlaw nga ang adlaw sa Ginoo moabut. Dugang pa,
bisan tuod og ang mga dautan ingon og mouswag, ang adlaw sa
Ginoo mao ang adlaw sa paghukom diin ang mga matarung pa-
gagantihan ug ang dautan pagasunugon.

Samtang imong basahon kining duha ka mga kapitulo, pangi-
taa kon unsay kinahanglan gayud natong buhaton aron sa
pag-andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi, unsay makatabang
kanato nga sa matinud-anon nga paagi makalahutay hangtud
nianang talagsaon nga adlaw, ug unsay makaawhag kanato sa
pag-angkon og hugot nga pagtuo nga ang Ikaduhang Pag-
anhi moabut.

Pagsabut sa mga Kasulatan

Malaquias 3
Magtutunaw (b. 2)—Usa ka
tawo kinsa motunaw og metal
aron pagbulag sa tanang uban

nga butang gikan sa lunsay
nga metal

Malaquias 3–4

Ang Pag-anhi sa Ginoo

Malaquias 2

Ang mga Pari Gitawag 
sa Paghinulsol

Malaquias 1

Dili Kinasingkasing 
nga Pagsimba
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Malaquias 4

Pagtuon sa mga Kasulatan

Paghuman og tulo sa mosunod nga lima ka mga kalihokan (A–E)
samtang imong tun-an ang Malaquias 3–4.

Labaw Kay sa Usa ka Katumanan

Basaha ang Mateo 11:7–11; Doktrina ug mga Pakigsaad 45:9 ug
isulti kinsa o unsay gisulti sa sinugo diha sa Malaquias 3:1. Kita
mahimo usab nga husto sa pag-ingon nga si Propeta Joseph
Smith usa ka sinugo aron sa pag-andam sa dalan sa Ginoo pina-
agi sa pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo dinhi niining ula-
hing mga adlaw (tan-awa sa HJS, Mateo 17:10–14; 2 Nephi 3).

Usa ka Katumanan

Timan-i nga diha sa Malaquias 3:1 atong mabasa ang mahitu-
ngod sa “akong sinugo” ug ang “sinugo sa pakigsaad.” Imong
giila ang “akong sinugo” sa kalihokan A sa ibabaw. Kinsa sa
imong hunahuna “ang sinugo sa pakigsaad”? Ngano?

Scripture Mastery—Malaquias 3:8–10

1. Ilista ang mga panalangin nga anaa sa Malaquias 3:8–10
alang niadtong kinsa nagsunod sa balaod sa ikapulo. Basaha
ang mga bersikulo 11–12 ug dugangi og uban pang mga pa-
nalangin ang imong lista.

2. Sa unsa nga paagi nga ang dili pagbayad sa atong mga ika-
pulo ug mga halad mahunahuna nga “nangawat sa Ginoo”?

3. Basaha unsay gipamulong sa Ginoo mahitungod sa ikapulo
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 64:23. Sa unsa nga paagi
nga ang unsay gipamulong sa Ginoo matandi ngadto sa
mensahe ni Malaquias kon ipadayon nimo sa pagbasa
ngadto sa Malaquias 4:1?

Sa Imong Kaugalingon nga mga
Pulong

1. Sa imong kaugalingon nga mga pulong, isulat ang mulo sa
mga katawhan nga makita diha sa Malaquias 3:14–15.

2. Unsa nga mga saad ang gihatag sa Ginoo diha sa Malaquias
3:16–18 nga mitubag sa mulo ug makatabang kanimo sa mga

panahon kanus-a nga ikaw ingon og wala mapanalangini sa
imong pagkamatarung samtang kadto nga wala maghupot
sa mga sugo ingon og maayo ra og kahimtang?

Scripture Mastery—Malaquias 4:5–6

1. Tingali ma-interesado ka nga makahibalo nga ang Malaquias
4:5–6 naglangkob sa mao lamang nga kinutlo nga mga bersi-
kulo (bisan tuod og dili matag pulong) diha sa tanan nga
upat ka sumbanan nga mga basahon sa Simbahan (tan-awa
sa 3 Nephi 25:5–6; D&P 2; 128:17; JS—K 1:36–39). Gikan sa
daghan nga mga kasulatan nga gikutlo ni Moroni ngadto sa
batang propeta niadtong 1823, kini nga panagna mahitungod
ni Elias nga mobalik sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi sa
Manluluwas mao lamang ang porsyon nga gibutang diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad. Ang pagbalik ni Elias aron sa
pagpahiuli sa sagradong mga yawe mao ang labing impor-
tante. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 110:13–16 ug
ipasabut kanus-a ug sa unsa nga paagi kini nga panagna
natuman.

2. Si Presidente Joseph Fielding Smith miingon, “Pinaagi sa ga-
hum niini nga priesthood diin gitugyan ni Elias, ang bana
ug asawa mahimo nga ibugkos, o maminyo alang sa ka-
hangturan; ang mga anak mabugkos ngadto sa ilang mga gi-
nikanan sa kahangturan; sa ingon ang pamilya mahimo nga
mahangturon, ug ang kamatayon dili mobulag sa mga sakop
sa pamilya. Kini mao ang mahinungdanon nga baruganan
nga moluwas sa kalibutan gikan sa tuman nga kalaglagan”
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 mga bol.
[1954–56], 2:118). Nasayud niini nga kamatuoran, ipasabut
unsa nga mga “tunglo” sa imong hunahuna ang moabut
diha sa yuta ug diha sa mga tagsa-tagsa ka tawo ug mga pa-
milya kinsa nasayud niini nga pagtulun-an apan wala mag-
puyo sumala sa mga panalangin ug mga pakigsaad nga
gipahiuli ni Elias. Sa lain nga pagkasulti, sa unsa nga paagi
nga ang mga yawe sa priesthood nga gipahiuli ni Elias ma-
kapugong sa yuta gikan sa “mga pagtunglo”? Ngano nga
kini importante kaayo alang kanato ang pagpakigbahin sa
maanindot nga balita mahitungod niini nga mga butanga?
Ang mosunod nga kinutlo gikan sa usa ka pamahayag sa
Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles mahimong motabang kanimo sa pagtubag:

“Kami mopahimangno nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas
sa pakigsaad sa kaputli, kinsa moabuso sa ilang kapikas o
mga anak, o kinsa mapakyas sa pagtuman sa mga kapanga-
kohan sa pamilya moabut ang adlaw nga mobarug nga 
adunay tulubagon sa atubangan sa Dios. Dugang pa, kami
mopahimangno nga ang pagkabungkag sa pamilya maka-
dala sa tagsa-tagsa, sa mga komunidad, ug sa nasud sa mga
katalagman nga gipanagna sa karaan ug sa bag-o nga mga
propeta” (Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa
Kalibutan,” Ensign Nob. 1995, 102).

3. Ipasabut kon unsa sa imong hunahuna ang imong mabuhat
sa pagpabalik sa imong kasingkasing ngadto sa “mga ama-
han” (imong mga katigulangan) o ngadto sa imong mga
anak sa mga paagi nga mopanalangin sa ilang mga kinabuhi
sa kahangturan.

D

B

A

Toril (b. 2)—Dapit diin ang
mga hayop gikoral

Horeb (b. 4)—Bukid sa Sinai

Kabalaoran (b. 4)—Kasugoan

Pagputli (b. 3)—Paglimpyo

Mga lumayan (b. 5)—Mga
tawo kinsa nagtinguha sa
paggamit og madyik ug
dautan nga mga espiritu aron
sa pag-impluwensya sa uban

Sinuholan (b. 5)—Trabahador,
usa ka tawo kinsa gisuhulan

Pagbadlong (b. 11)—
Pagpugong, ipalayo

Lumalamoy (b. 11)—Mga
butang nga moguba

Gitintal ang Dios (b. 15)—
Naghagit sa mga sugo sa Dios
pinaagi sa dili pagsunod niini
ug sa pagsulay kon may silot
ba gayud.
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