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PASIUNA SA KAPANGUHAAN NGA 
MANWAL SA MAGTUTUDLO SA DAANG TUGON

“Ang tumong sa pangrelihiyon nga edukasyon diha sa Siste-
ma sa Edukasyon sa Simbahan mao ang pagtabang sa indibid-
wal, sa pamilya, ug sa mga lider sa priesthood sa pagpatuman
sa misyon sa Simbahan” (Teaching the Gospel: A Handbook for
CES Teachers and Leaders [1994], 3). Ang unang butang nga ha-
tagan og gibug-aton aron makab-ot kini nga katuyoan mao
ang pagtudlo sa mga estudyante sa ebanghelyo ni Jesukristo
ingon nga kini makita diha sa sumbanan nga mga kasulatan
ug sa mga pulong sa mga propeta. Kini nga manwal gihatag
aron sa pagtabang kanimo sa pagtuman niana—bisan unsa pa
man ang imong kasinatian sa pagtudlo ug bisan unsa pa man
ang pinulongan o nasud nga imong gitudloan.

Ang ikaduhang butang nga hatagan og gibug-aton mao ang
pagtudlo pinaagi sa lagda ug ehemplo. Kadtong kinsa nag-
tudlo pinaagi sa lagda ug ehemplo nagtudlo sa ebanghelyo sa
labing epektibong paagi. Sa pagtudlo pinaagi sa lagda kina-
hanglan gayud unahon nimo sa pagpangita, “pinaagi sa pag-
tuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (D&P 88:118),
aron masabtan ang mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukris-
to. Sa pagtudlo pinaagi sa ehemplo kinahanglan nga imong
sundon ang ebanghelyo diha sa imong kaugalingong kinabu-
hi. Si Elder Boyd K. Packer, usa ka sakop sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga Apostoles, mitudlo, “Ang gahum moabut
kon ang usa ka magtutudlo nagbuhat sa tanan kutob sa iyang
mahimo aron sa pagpangandam, dili lamang sa indibidwal
nga leksyon, apan sa pagpabilin sa iyang kinabuhi nga nahiu-
yon sa Espiritu. Kon siya makakat-on nga mosalig sa Espiritu
alang sa pagdasig, makaatubang siya sa iyang klase … nga
may pagsalig sa kahibalo nga siya makatudlo uban sa inspi-
rasyon” (Teach Ye Diligently [1975], 306). Ang gahum nga gipa-
mulong ni Elder Packer kanunayng makita samtang ang usa
ka magtutudlo naghatag og personal nga pagpamatuod sa ba-
ruganan nga gitudlo.

Unsaon sa Paggamit Niini nga Manwal
Ang mga kasulatan mao gayud ang imong nag-unang tinub-
dan samtang ikaw nag-andam sa imong mga leksyon. Aron
matabangan ka sa imong pagtuon sa kasulatan ug sa pagpa-
ngandam sa imong mga leksyon, kinahanglan nga ikaw adu-
na niining mosunod nga mga manwal:

• Ang duha ka mga manwal sa estudyante sa institute alang
sa Relihiyon 301 ug 302–Old Testament: Genesis–2 Samuel
(32489) ug Old Testament: 1 Kings–Malachi (32498)

• Ang home-study nga manwal sa estudyante sa seminary–
Giya sa Estudyante sa Pagtuon sa Daang Tugon (34189)

• Old Testament Video Guide (32318)

• Kini nga manwal–Kapanguhaan nga Manwal sa Magtutudlo
sa Daang Tugon

Kini nga mga manwal dili mopuli sa imong pagtuon sa mga
kasulatan, ni kini mohulip sa dinasig nga giya sa Espiritu Santo

samtang ikaw mangandam sa pagtudlo sa imong mga estud-
yante. Kini dugang nga mga kapanguhaan ug suporta alang sa
imong pagpangandam sa leksyon. Sa piho, ang Kapanguhaan
nga Manwal sa Magtutudlo sa Daang Tugon naghatag og pipila ka
pasiuna nga impormasyon sa mga scripture block, naglatid og
pipila ka importante nga mga baruganan sa ebanghelyo nga
angayang pangitaon, ug nagsugyot og mga paagi nga daghan
niadto nga mga baruganan mahimong itudlo aron sa pagta-
bang sa mga estudyante nga makasabut niini ug mogamit niini
diha sa ilang mga kinabuhi.

“Ang administrasyon sa CES mitino nga sa sinemana nga ka-
himtang sa CES, diin may daghang oras alang sa pagtudlo,
ang mga kasulatan kinahanglan nga itudlo diha sa usa ka su-
nod-sunod nga paagi. Usa sa labing maayo nga mga paagi sa
pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo mao ang pagtudlo sa
mga kasulatan sa sunod-sunod nga paagi. Ang sunod-sunod
nga pagtudlo sa kasulatan mao ang pagtudlo sa mga kasulatan
diha sa pagkasunod-sunod nga kini makita diha sa sumbanan
nga mga kasulatan” (Teaching the Gospel, 20; tan-awa kana nga
pahina alang sa dugang nga impormasyon mahitungod sa su-
nod-sunod nga pagtudlo sa kasulatan). Kini nga manwal nag-
subay sa pagkasunod-sunod sa mga kasulatan ingon sa kina-
hanglan nimong itudlo kini apan wala maghatag og mga ta-
bang sa pagtudlo alang sa tanan nga mga bersikulo diha sa
matag scripture block. Ang dugang nga mga tabang makita di-
ha sa mga manwal sa estudyante sa institute ug sa giya sa es-
tudyante sa pagtuon sa seminary.

Ang Teaching the Gospel: A Handbook for CES Teachers and Leaders
(34829) naghatag og detalye nga tabang sa pagtudlo sa usa ka
klase sa CES. Kinahanglan nga ikaw mahimong pamilyar ga-
yud sa mga sulod niini. Ang mosunod nga kinatibuk-ang mga
sugyot makatabang diha sa imong pagpangandam sa leksyon.

Andama ang Imong Kaugalingon sa Pagtuon ug sa
Pagtudlo sa Ebanghelyo

• Sunda ang ebanghelyo. 

• Pag-ampo alang sa Espiritu aron mogiya kanimo sa imong
pagtuon, sa imong pagpangandam, ug sa imong pagtudlo.

• Gamita ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, diha sa gahum
sa Espiritu, ug diha sa gahum sa mga kasulatan aron matu-
bag ang mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Hunahunaa kon Unsay Imong Itudlo

• Hunahunaa kon unsa nga bahin sa mga kasulatan ang gus-
to nimong iapil diha sa imong leksyon. Kini nga manwal
gibahin ngadto sa mga scripture block nga nagpakita kon
asa ang istorya o ang hilisgutan nausab. Adunay usa ka gi-
ya sa pacing diha sa mga pahina 5–6 nga makatabang kani-
mo sa pagtino kon pila ka materyal ang iapil matag adlaw
o semana.
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• Tun-i og maayo ang scripture block. Basaha kini sa maka-
daghang higayon, isulat ang mga doktrina, mga baruga-
nan, mga panghitabo, ug ang lisud nga mga pulong o hug-
pong sa mga pulong. Kini nga manwal, ang mga manwal
sa estudyante sa institute, ug ang giya sa estudyante sa
pagtuon motabang kanimo sa pagsabut sa scripture block
ug sa paghukom kon unsa ang importante alang sa imong
mga estudyante. Ikaw mahimong mas epektibo diha sa
imong pagtudlo kon ikaw makadiskobre og usa ka butang
nga makapadasig diha sa scripture block. Dayon ikaw ma-
kagiya sa imong mga estudyante nga makabaton og susa-
mang kasinatian sa pagdiskobre.

• Si Elder Henry B. Eyring, usa ka sakop sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga Apostoles, miingon, “Ako naglaum nga
inyong itudlo ang kasaysayan ug mga istorya sa Daang Tu-
gon. Ako naglaum nga klaro ninyong itudlo ang mga dok-
trina ug mga pakigsaad ug sakripisyo nga makita sa tibuok
nga mga pahina niini” (Covenants and Sacrifice [pakigpu-
long ngadto sa mga religious educator, 15 sa Agosto 1995], 7).
Pilia kadtong mga doktrina, mga baruganan, ug mga pang-
hitabo nga labing importanteng mahibaloan sa imong mga
estudyante. Himoa nga ang mga pag-aghat sa Espiritu ug
ang mga panginahanglan sa imong mga estudyante mogi-
ya kanimo samtang ikaw magdesisyon kon unsay itudlo.

Desisyuni Kon Unsaon Nimo Pagtudlo

• Pagpili og usa o daghang mga pamaagi sa pagtudlo alang
sa matag panghitabo, baruganan, o doktrina nga gusto ni-
mong itudlo. Gamita ang imong kaugalingong mga pama-
agi o gamita ang mga pamaagi nga gisugyot diha sa kuri-
kulum nga mga materyal.

• Pilia ang mga pamaagi nga makaawhag sa pagkaandam,
partisipasyon, ug aplikasyon sa estudyante.

1. Ang pagkaandam nagpasabut nga ang mga estudyante an-
dam sa espiritwal ug sa intelektwal nga paagi, abtik, na-
kapokus, ug andam nga moapil sa kasinatian sa pagkat-
on. “Ang pagkaandam usa ka kahimtang sa kasingka-
sing ingon man usab sa hunahuna” (Teaching the Gospel,
13). Dili kini usa ka gimmick nga gigamit sa pagsugod og
usa ka leksyon; kini usa ka padayon nga pagsukod sa
pokus sa imong mga estudyante.

2. Ang partisipasyon nagpasabut nga ang mga estudyante
misalmot diha sa proseso sa pagkat-on. Ang ilang parti-
sipasyon mahimong pisikal, emosyonal, intelektwal, ug
espiritwal. Kon mas daghan ang mosalmot nga mga es-
tudyante diha sa proseso sa pagkat-on, sila mas makasa-
but, makahinumdom, ug mogamit.

3. Ang paggamit nagpasabut nga ang mga estudyante mi-
dawat sa mga ideya nga gitudlo, nakasabut kon unsaon
nila sa paggamit niini nganha sa ilang mga kinabuhi, ug
dayon nagtinguha sa pagsunod sumala niadtong mga
baruganan.

Giunsa Pag-organisar Kini nga Manwal
Ang mga kapanguhaan nga gihatag niini nga manwal makita
diha sa mosunod nga tulo ka mga seksyon.

Pasiuna nga Materyal

Ang pasiuna nga materyal gihatag alang sa matag basahon sa
kasulatan ug alang sa matag scripture block. Ang pasiuna sa
matag basahon naghatag og pagpasabut sa panghitabo nga
materyal ug uban pa nga impormasyon aron sa pagtabang
kanimo nga masabtan ang basahon sa kasaysayan ug sa kasu-
latan nga kahimtang niini. Ang pagsabut sa kahimtang ug ka-
tuyoan makapahimo sa imong pagbasa nga mas makahuluga-
non ug magantihon. Ang pasiuna sa matag scripture block
naghatag og dugang nga tabang sa pagsabut sa kahimtang ug
katuyoan niadto nga mga kapitulo. Kini sa kasagaran nagha-
tag og mga panglantaw aron sa pagpalambo sa imong pagba-
sa ug sa pagtabang kanimo nga masabtan ang kamahinung-
danon sa hut-ong. Ang mga manwal sa estudyante sa insti-
tute ug ang giya sa estudyante sa pagtuon naghatag og
dugang nga pasiuna nga materyal. 

Mahimo nimong gamiton ang pagpasiuna nga materyal aron
sa paghatag sa mosunod:

• Makapaawhag nga mga pangutana aron ipangutana sa
imong mga estudyante ug matabangan ang pagkaandam
sa tigkat-on.

• Paghatag og tabang sa gipili nga scripture block sa dili pa
kini basahon pinaagi sa paghatag sa mga estudyante og
makatabang nga impormasyon sa panghitabo ug sa mga
butang nga angayng pangitaon samtang sila magbasa.

• Mga kinutlo nga ipakita o isulat sa pisara ug mga igsusulat
alang sa mga estudyante aron isulat diha sa ilang mga ka-
sulatan.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa 
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon

Mahimong makakita ka og daghang importante nga mga ba-
ruganan diha sa scripture block. Kini nga seksyon naglista sa
pipila niadto nga mahimo nimong ikonsiderar sa pagtudlo sa
imong mga estudyante. Ang mosunod mao ang mga paagi sa
paggamit niini diha sa imong pagtudlo:

• Gamita kini isip usa ka sumbanan aron sa pagsiguro nga
ang husto nga doktrina natudlo.

• Gamita kini aron pagtabang kanimo sa pagtino kon unsay
gikinahanglang itudlo sa imong mga estudyante.

• Isulat kini sa pisara aron sa paghatag sa mga estudyante og
mga baruganan nga angayng pangitaon samtang nagtuon
sila sa scripture block.

• Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og dugang nga
mga pakisayran sa kasulatan nga mosuporta o mopasabut
og dugang sa doktrina.

Pasiuna sa Kapanguhaan nga Manwal sa Magtutudlo sa Daang Tugon
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Kini nga seksyon naglangkob og mga ideya sa pagtudlo nga
mahimo nimong ikonsiderar samtang ikaw modesisyon kon
unsaon sa pagtudlo ang mga panghitabo, mga baruganan, ug
mga doktrina nga imong gipili gikan sa scripture block. Dili
kinahanglan nga imong gamiton kini nga mga sugyot sa pag-
tudlo; gihatag kini isip usa ka kapanguhaan alang kanimo
samtang nagkonsiderar ka sa mga panginahanglan sa imong
mga estudyante uban sa direksyon sa Espiritu. Makakita usab
ikaw og mapuslanon nga mga sugyot diha sa giya sa estud-
yante sa pagtuon nga magamit diha sa klasehanan (tan-awa
sa “Pasiuna alang sa mga Magtutudlo sa Giya sa Estudyante sa
Pagtuon sa Daang Tugon,” p. 4).

Ang mga ulohan alang sa mga sugyot sa pagtudlo naglakip
sa mosunod:

• Pokus sa Pamahayag. Ang pagpaila sa matag sugyot mao
ang seksyon nga naka-bold type, nagsulti kon unsa nga
scripture block ug baruganan nga ang piho nga sugyot sa
pagtudlo ang gitunong. Kini kasagaran nga motukma sa
mga baruganan nga makita sa seksyon sa “Pipila ka Impor-
tante nga mga Baruganan sa Ebanghelyo nga Angayang
Pangitaon” sa scripture block.

• Scripture Mastery. Ang mga sugyot sa pagtudlo
nga naglakip sa mga tudling sa scripture mastery

mailhan pinaagi sa icon nga gipakita dinhi. Si Presidente
Howard W. Hunter, nga nianang higayona Presidente sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon, “Ka-
mi manghinaut nga unta walay mga estudyante ninyo nga
mobiya sa inyong klasehanan nga nahadlok o napakaula-
wan o naulaw nga dili sila makakita sa tabang nga ilang gi-
kinahanglan tungod kay wala kaayo sila makahibalo sa
mga kasulatan sa pagpangita sa sakto nga mga tudling”
(Eternal Investments [pakigpulong ngadto sa mga religious
educator, 10 sa Peb. 1989], 2).

Ang “scripture mastery” usa ka pamaagi sa pagtudlo sa
mga estudyante kon unsaon sa pagpangita sa mga bersiku-
lo sa kasulatan, pagbaton og pagsabut sa kahulugan niini,
ug paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Usa ka ga-
tus ka mga tudling sa kasulatan––baynte singko alang sa
matag kurso sa kasulatan–––ang napili nga makadawat og
espesyal nga gibug-aton diha sa seminary. Kini nga mga
pakisayran gimarkahan og “Scripture Mastery” diha sa
mga sugyot sa pagtudlo diin kini makita. Kinahanglan nga
imong tabangan ang mga estudyante nga mahimong hanas
sa mga pakisayran sa scripture mastery pinaagi sa pagrib-
yu niini diha sa klase ug sa pag-awhag sa mga estudyante
sa pagkat-on niini sa ilang kaugalingon. Alang sa mga sug-
yot kon unsaon sa pag-awhag sa scripture mastery diha sa
imong klase, tan-awa sa Teaching the Gospel: A Handbook for
CES Teachers and Leaders, mga pahina 34–35.

• Sinemana nga Icon. Ang pipila ka mga sugyot sa
pagtudlo mailhan usab pinaagi sa icon nga gipakita

dinhi. Kini nga icon nagpaila sa mga sugyot sa pagtudlo nga
girekomendar alang sa usa ka magtutudlo diha sa programa

sa home-study o sa usa ka tawo kinsa nagkinahanglan og ta-
bang sa pagtudlo og mas daghan nga mga scripture block.

• Oras sa Pagtudlo. Sa katapusan sa ulohan usa ka pagbana-
bana sa gidugayon sa oras sa pagtudlo niana nga sugyot.
Kini gilakip lamang aron ikaw matabangan sa pagplano sa
imong inadlaw-adlaw nga mga leksyon ug wala magpasa-
but sa pila ka oras ang kinahanglang igahin sa pagtudlo ni-
ana nga sugyot.

Uban nga mga Tabang sa Pagtudlo
• Old Testament Video (53058). Kini nga media

package, uban sa Old Testament Symposium 1995
Resource Videocassette (53248), naglangkob og video nga
mga pasundayag aron sa pagtabang kanimo sa pagtudlo sa
Daang Tugon. Ang mga sugyot sa pagtudlo alang sa mga
pasundayag sa Old Testament Video makita diha sa Old
Testament Video Guide (32318). Ang mga scripture block diin
adunay usa ka video nga pasundayag gipili uban sa icon
nga gipakita dinhi ug usa ka pahinumdom sa sinugdanan
sa seksyon sa mga sugyot sa pagtudlo.

• Mga estudyante nga may espesyal nga mga pangina-
hanglan. “Ang espesyal nga mga panginahanglan” usa ka
kinatibuk-ang termino nga gigamit aron sa pagtino sa mga
estudyante nga may talagsaon nga mga kahimtang. Kini
mahimong maglakip niadtong may kakulangan sa pagbasa
o sa pagkat-on, deperensya sa kinaiya, ug kakulian sa pang-
hunahuna. Kini mahimong maglakip niadtong kinsa napri-
so, naglingkod na lang sa mga wheelchair, nagtambong sa
lahi nga mga eskwelahan, dili makabiya sa panimalay, may
kadaut sa pangdungog o panan-aw, ug uban pa.

Si Propeta Joseph Smith miingon, “Ang tanang mga pana-
but ug mga espiritu nga sukad gipadala sa Dios nganhi sa
kalibutan sarang modawat sa kalamboan” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 354).
Kinahanglan nimong himoon ang matag makatarunganon
nga paningkamot aron matubag ang mga panginahanglan
sa pagkat-on sa tanan nimong mga estudyante, bisan og di-
li kini posible, tingali, nga matubag ang tanang mga pangi-
nahanglan sa tanang mga estudyante sa tanang panahon.
Hinoon, mahibaloan nimo ang espesyal nga mga pangina-
hanglan sa imong mga estudyante ug gamita ang mga ma-
teryal sa regular nga kurikulum aron ang tanang mga es-
tudyante makaapil ug makakat-on og usa ka butang gikan
sa bisan gamay lamang nga bahin sa matag leksyon. Ang
uban nga mga estudyante mahimo usab nga hatagan og
oportunidad sa pagtabang sa mga estudyante nga may es-
pesyal nga mga panginahanglan. Ang ingon nga dili hina-
kog nga pagserbisyo usa ka panalangin ngadto sa nagha-
tag ug sa nagdawat.

Agig dugang sa mga materyal sa regular nga kurikulum,
ang uban nga mga materyal anaa aron sa pagtabang sa pag-
tudlo niadtong may espesyal nga mga panginahanglan. Kini
naglakip sa mga manwal nga anaa sa braille ug anaa sa mga
audiocassette, mga videocassette sa Basahon ni Mormon
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diha sa mga materyal sa American Sign Language, Beginning
Course (usa ka maayo kaayo nga visual, gipayano nga kuri-
kulum alang sa mga estudyante nga anaa sa ikaduha ngadto
sa ikaupat nga grado sa ang-ang sa pagbasa), ug sa Pakete
sa mga Hulagway sa Ebanghelyo [Gospel Art Picture Kit]
(tan-awa sa seksyon sa “Specialized Curriculum Materials” diha
sa bag-o nga CES publications catalog ug sa seksyon sa
“Disabilities, Materials for Members with” diha sa lista sa hi-
lisgutan sa bag-ong catalog sa Church Distribution Center).
Ang mga magasin sa Simbahan maayo usab nga mga tinub-
dan alang sa mga artikulo, mga hulagway, ug mga ideya nga
mahimong motubag sa espesyal nga mga panginahanglan sa
imong mga estudyante.

Pasiuna alang sa mga Magtutudlo sa Giya sa
Estudyante sa Pagtuon sa Daang Tugon
Ang Giya sa Estudyante sa Pagtuon sa Daang Tugon nagtabang
sa mga estudyante sa pagbasa sa Daang Tugon ug dayon sa
paghunahuna ug sa paggamit sa mga pagtulun-an niini. Kini
gikinahanglan alang sa programa sa home-study, apan kasa-
garan sa mga nagtudlo kada adlaw makakita niini nga gamit
kaayo sa ilang pagpangandam ug pagtudlo.

Ang Paggamit sa Home-Study nga Programa 
sa Seminary

Ang seminary mao ang lima ka adlaw sa usa ka semana nga
programa (o ang kapareho niini) sa tibuok tuig sa tingklase.
Tungod kay ang mga klase sa seminary nga home-study
magkita lamang kausa sa usa ka semana, ang giya sa estud-
yante sa pagtuon gamiton sa estudyante sa home-study su-
lod sa laing upat ka adlaw. Bisan og ang tanang mga estud-
yante giawhag sa pagbasa sa mga kasulatan kada adlaw, ang
mga estudyante sa home-study kinahanglang makasabut
nga sila gilauman nga mogahin og mga 30–40 ka minutos
matag adlaw sulod sa upat ka adlaw sa tingklase matag se-
mana nga magbuhat sa mga kalihokan ug mga assignment
gikan sa giya sa pagtuon.

Dili sama sa nangagi nga mga manwal, ang mga estudyante
dili mosulat sa ilang mga giya sa pagtuon. Gamita ang usa sa
duha ka mosunod nga mga opsyon alang sa mga estudyante sa
pagrekord ug pagsumiter sa ilang gisulat nga mga assignment:

• Pagamita ang matag estudyante og duha ka mga notebook
ug ipapulipuli ang paggamit niini. Sulod sa semana, ang
estudyante magsulat diha sa usa ka notebook ug isumiter
kini nganha kanimo kon magklase na. Samtang ikaw mo-
basa ug motubag sa nasulat, ang estudyante mosulat diha
sa laing notebook. Sa sunod nga klase imong bayloon ang
mga notebook ug balikon ang proseso.

• Himoa nga ang matag estudyante mobuhat sa sinulat nga
trabaho sa mga pahina diha sa matangtang nga pahina sa
notebook ug isumiter ang nakompleto nga mga pahina ma-
tag semana. Kon ibalik nimo ang trabaho, ang mga pahina
mahimong ibutang og balik sa estudyante diha sa notebook.

Human nimo makolekta ang trabaho sa estudyante matag se-
mana, basaha kini ug sulati og komentaryo balik ngadto sa
mga estudyante. Kini mao ang labing maayo nga paagi alang
kanimo aron imong mailhan ang imong mga estudyante ug
mas piho nga masayran kon nakasabut ba gayud ang matag
usa sa iyang mga pagtuon––sa sulod ug sa gawas sa klase.
Makatabang ka sa pagdasig sa imong mga estudyante pinaagi
sa pagdapit ni bisan kinsa nga andam sa pagpakigbahin sa pi-
pila sa ilang gisulat sa ilang mga notebook isip bahin sa sine-
mana nga mga leksyon sa klase.

Paghatag og Grado sa mga Notebook sa Estudyante

Walay papel nga tubaganan alang sa pagtino sa mga kalihokan
diha sa giya sa estudyante sa pagtuon. Pipila sa mga tubag ma-
kita diha sa mga kasulatan ug kinahanglan nga klaro nganha
kanimo samtang imong gipamilyar ang imong kaugalingon sa
matag kalihokan. Ang ubang mga tubag gibasi sa mga ideya,
mga kasinatian, mga opinyon, ug mga pagpamatuod sa mga es-
tudyante. Niini nga mga kaso mahimong walay bisan usa nga
saktong tubag. Susiha ug gradohi ang mga estudyante sa gidak-
on sa paningkamot nga gihimo basi sa ilang mga abilidad. Sam-
tang nagsulat ka sa imong mga komentaryo, korihi-i ang sayop
nga pagsabut o mga tubag nga klaro kaayo nga sayop ug daye-
ga ang mga estudyante tungod sa ilang paningkamot.

Magmahimong sensitibo sa mga estudyante nga may espes-
yal nga mga panginahanglan ug gamita ang giya sa estudyan-
te sa pagtuon sumala niana. Pananglitan, kon ang usa ka es-
tudyante adunay kakulangan nga maglisud kaayo sa pagsu-
lat, mahimo ka nga motugot sa estudyante sa paggamit og
tape recorder aron sa pagrekord sa iyang trabahoon o himoa
nga ang usa ka higala o sakop sa pamilya mosulat alang sa
estudyante. Tingali kinahanglan nimong gamiton ang pipila
ka mga kalihokan sa pagtuon nga gihatag ngadto sa pipila ka
mga estudyante tungod sa espesyal nga panginahanglan. Ang
uban nga mga estudyante mahimong papadayonon ug kina-
hanglan nga dasigon sa pagkonsiderar nga mopadayon lapas
pa sa minimum nga mga gikinahanglan. Tabangi ang mga es-
tudyante nga makasabut nga ang unsay “makatarunganon”
mao nga matag usa kanila mobuhat sa ilang labing maayo su-
mala sa ilang indibidwal nga mga abilidad.

Ang Paggamit sa Manwal diha sa Programa sa 
Daily Seminary

Ang Giya sa Estudyante sa Pagtuon sa Daang Tugon wala kina-
hanglana sa mga estudyante sa mga programa sa daily semi-
nary, apan kinahanglan ka nga mohatag og usa ka desk copy
alang sa matag estudyante. Makahimo ka dayon sa pagpatan-
aw sa mga estudyante sa mga seksyon sa “Pagsabut sa mga
Kasulatan” alang sa tabang sa pagsabut sa lisud nga mga pu-
long ug hugpong sa mga pulong ug alang sa mga kinutlo ug
mga pagpasabut.

Samtang nangandam sa mga leksyon, tan-awa ang mga pasiu-
na sa matag scripture block ug sa “Pagtuon sa mga Kasulatan”
nga mga seksyon alang sa tabang sa pagdesisyon kon unsa ang
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itudlo ug unsaon sa pagtudlo. Pananglitan, ang pipila sa mga
pasiuna naghatag og hisgutanan nga mga pangutana nga ma-
katabang sa pagmugna og kaandam sa tigkat-on. Usahay, ma-
himo nimong pabuhaton ang mga estudyante og usa sa mga
kalihokan sa “Pagtuon sa mga Kasulatan” atol sa klase ug da-
yon ipakigbahin nila kon unsay ilang gisulat––mahimong diha
sa mga grupo o sa tibuok klase. Bisan kon ang mga kalihokan
wala masunod sa hingpit nga paagi sama sa gisulat diha sa gi-
ya sa pagtuon, mahimo sila nga makahatag og maayo nga mga
ideya nga magamit diha sa usa ka kahimtang sa klasehanan.

Ang Pacing sa Imong Pagtudlo sa Daang 
Tugon
Ang Daang Tugon mao ang kinadaghanan sa sumbanan nga
mga kasulatan sa Simbahan, nga may labaw pa sa doble nga
gidaghanon sa mga pahina sa Basahon ni Mormon. Dili ga-
yud nimo matudlo ang matag bersikulo sa usa ka tuig sa ting-
klase. Ang hagit mao nga pilion og maayo ug i-pacing ang
imong pagtudlo, dili gayud mogahin og daghang panahon sa
pagtudlo sa unang bahin nga dili na nimo matudlo ang mga
mensahe sa katapusan nga mga basahon ni paspas kaayo nga
motudlo sa paningkamot nga matudlo ang tanan nga ang

imong mga estudyante dili na makasabut ug makadayeg sa
tinuoray nga mahinungdanong mga bahin sa Daang Tugon.

Kini nga manwal makatabang kanimo sa pagpili sa labing
importante nga mga bahin sa Daang Tugon nga angayng
itudlo. Ang mosunod nga giya sa pacing naghatag og gisug-
yot nga mga tun-anan sa estudyante ug makatabang kanimo
sa pagdesisyon kon unsa ka daghan ang kinahanglan ni-
mong itudlo matag adlaw ug matag semana. Tungod kay
adunay daghang nagkalainlaing mga matang sa mga progra-
ma sa seminary sa tibuok kalibutan, dili posible ang pag-or-
ganisar niini nga manwal aron sa pagpahaum sa matag sit-
wasyon. Ang 36 ka semana nga giya sa pacing mao ang kasa-
garan nga programa sa seminary ug ang susama nga tsart sa
pagbasa makita diha sa giya sa estudyante sa pagtuon. Mahi-
mo nimong gamiton ang giya nganha sa imong piho nga
inadlaw o sinemana nga iskedyul ug nganha sa mga pangi-
nahanglan sa imong mga estudyante.

Ang pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo sa kabatan-onan sa
Simbahan usa ka sagradong responsibilidad ug usa ka maka-
palipay nga katungdanan. Unta ang Ginoo mopanalangin ka-
nimo ug sa imong mga estudyante samtang kamo magdu-
ngan sa pagtuon sa Daang Tugon.



Ang seminary itudlo lima ka adlaw kada semana apan ang
materyal sa leksyon ihatag sulod lamang sa upat ka adlaw
aron sa paghatag og panahon alang sa mga kakulian sama sa
mga kalihokan ug mga pagtapok sa eskwelahan, espesyal nga
mga kalihokan ug mga pasundayag sa seminary, scripture
mastery, mga eksamin, ug mga quiz. Mahimo ka usab nga
mopili sa paggahin og labaw pa sa usa ka adlaw aron sa pag-
tudlo og usa ka scripture block sa mas epektibong paagi.

Kining nalangkob nga pagpahiangay mao ang pag-awhag ka-
nimo sa pagtinguha sa giya sa Espiritu diha sa pagtudlo su-
mala sa piho nga mga panginahanglan sa imong mga estud-
yante ug dili lang sumala sa iskedyul.

Sumala niini nga giya, ang mga estudyante mobasa og gibana-
bana nga 395 ka mga pahina sa Daang Tugon—kasagaran sa
11.3 ka mga pahina kada semana sulod sa 35 ka mga semana.

GIYA SA PACING ALANG SA 36 KA SEMANA SA TUIG SA TINGKLASE
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Semana Gisugyot nga Scripture
Block nga Itudlo

1 Mga Adlaw 1–2: “Usa ka Pasiuna sa
Daang Tugon” ug “Mga
Tabang sa Pagtuon sa
Kasulatan”

Mga Adlaw 3–4: “Ang Mahinungdanong
Plano sa Kalipay”

2 Adlaw 1: Abraham 3
Adlaw 2: Moises 1
Adlaw 3: Genesis 1–2; Moises

2–3; Abraham 4–5
Adlaw 4: Genesis 3; Moises 4

Moises 1–4; Abraham 3

3 Adlaw 1: Genesis 4; Moises 5
Mga Adlaw 2–4: Genesis 5; Moises 6–7

Moises 5–7

4 Adlaw 1: Genesis 6; Moises 8
Mga Adlaw 2–3: Genesis 7–10
Adlaw 4: Genesis 11

Genesis 6–9; 11; 
Moises 8

5 Adlaw 1: Genesis 12; 
Abraham 1–2

Adlaw 2: Genesis 13–14
Adlaw 3: Genesis 15–16
Adlaw 4: Genesis 17

Genesis 13–17; 
Abraham 1–2

6 Adlaw 1: Genesis 18–19
Adlaw 2: Genesis 20
Adlaw 3: Genesis 21–22
Adlaw 4: Genesis 23

Genesis 18–19; 21–22

Gisugyot nga
Basahon sa 
Estudyante

7 Adlaw 1: Genesis 24
Adlaw 2: Genesis 25–27
Adlaw 3: Genesis 28–30
Adlaw 4: Genesis 31–33

Genesis 24; 
26–30; 32–33

8 Adlaw 1: Genesis 34–36

Adlaw 2: Genesis 37

Adlaw 3: Genesis 38–39

Adlaw 4: Genesis 40–41

Genesis 35; 

37; 39–41

9 Adlaw 1: Genesis 42–45

Adlaw 2: Genesis 46–47

Adlaw 3: Genesis 48–49

Adlaw 4: Genesis 50

Genesis 42–46; 48–50

10 Adlaw 1: Exodo 1–2

Adlaw 2: Exodo 3–4

Adlaw 3: Exodo 5–6

Adlaw 4: Exodo 7–10

Exodo 1–10

Semana Gisugyot nga Scripture
Block nga Itudlo

11 Mga Adlaw 1–2: Exodo 11–13

Adlaw 3: Exodo 14–15

Adlaw 4: Exodo 16–17

Exodo 11–14; 16–17

12 Adlaw 1: Exodo 18–19

Adlaw 2: Exodo 20:1–11

Adlaw 3: Exodo 20:12–26

Adlaw 4: Exodo 21–24

Exodo 18–20; 24

13 Adlaw 1: Exodo 25–27; 30

Adlaw 2: Exodo 28–29; 31

Adlaw 3: Exodo 32

Adlaw 4: Exodo 33–40

Exodo 28–29; 32–34

14 Adlaw 1: Levitico 1–7

Adlaw 2: Levitico 8–11

Adlaw 3: Levitico 12–18

Adlaw 4: Levitico 19–27

Levitico 1; 

10–11; 14; 16; 19; 26

15 Adlaw 1: Numeros 1–10

Adlaw 2: Numeros 11–15

Adlaw 3: Numeros 16–21

Adlaw 4: Numeros 22–36

Numeros 6; 9; 11–14;

16; 22–24; 27

16 Adlaw 1: Deuteronomio 1–6

Adlaw 2: Deuteronomio 7–13

Adlaw 3: Deuteronomio 14–26

Adlaw 4: Deuteronomio 27–34

Deuteronomio 4; 6; 

8–9; 18; 26; 28; 30; 32

Gisugyot nga
Basahon sa 
Estudyante

17 Adlaw 1: Josue 1

Adlaw 2: Josue 2–5

Adlaw 3: Josue 6–10

Adlaw 4: Josue 11–24

Josue 1–7; 10; 23–24

18 Adlaw 1: Mga Maghuhukom 1–5

Adlaw 2: Mga Maghuhukom 6–9

Adlaw 3: Mga Maghuhukom

10–21

Adlaw 4: Ruth

Mga Maghuhukom

2–3; 6–8; 13–16; 

Ruth 1–4
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Semana Gisugyot nga Scripture
Block nga Itudlo

20 Adlaw 1: 1 Samuel 12–15

Adlaw 2: 1 Samuel 16–17

Adlaw 3: 1 Samuel 18–24

Adlaw 4: 1 Samuel 25–31

1 Samuel 12–13; 

15–17; 24; 26

21 Adlaw 1: 2 Samuel 1–6

Adlaw 2: 2 Samuel 7–10

Adlaw 3: 2 Samuel 11–12

Adlaw 4: 2 Samuel 13–24

2 Samuel 6–7; 

9; 11–14

22 Adlaw 1: 1 Mga Hari 1–10

Adlaw 2: 1 Mga Hari 11–16

Adlaw 3: 1 Mga Hari 17

Adlaw 4: 1 Mga Hari 18–22

1 Mga Hari 3; 8–9; 

11–12; 17–19

23 Adlaw 1: 2 Mga Hari 1–3

Adlaw 2: 2 Mga Hari 4–13

Adlaw 3: 2 Mga Hari 14–20

Adlaw 4: 2 Mga Hari 21–25

2 Mga Hari 2; 

4–6; 17–19; 22–23

24 Adlaw 1: 1 ug 2 Cronicas

Adlaw 2: Esdras 1–6

Adlaw 3: Esdras 7–10

Adlaw 4: Nehemias

2 Cronicas 15; 20; 

Esdras 9–10; 

Nehemias 1; 6; 8

25 Adlaw 1: Ester

Adlaw 2: Job 1–18

Adlaw 3: Job 19–37

Adlaw 4: Job 38–42

Ester 1–10; Job 1–3; 

38; 42

Gisugyot nga
Basahon sa 
Estudyante

26 Adlaw 1: Mga Salmo 1–24

Adlaw 2: Mga Salmo 25–150

Adlaw 3: Mga Proverbio

Adlaw 4: Ecclesiastes (nagpasa-

but mahitungod sa Awit

ni Solomon)

Mga Salmo 22–24; 

Mga Proverbio 3; 6; 

22; 30–31; 

Ecclesiastes 1–2; 

4–5; 12

27 Adlaw 1: Isaias 1–2

Adlaw 2: Isaias 3–5

Adlaw 3: Isaias 6–9

Adlaw 4: Isaias 10–23

Isaias 1–2; 4–5; 

11; 14

28 Adlaw 1: Isaias 24–28

Adlaw 2: Isaias 29

Adlaw 3: Isaias 30–35

Adlaw 4: Isaias 36–47

Isaias 24; 26; 29; 

40; 43; 46–47

29 Adlaw 1: Isaias 48–52

Adlaw 2: Isaias 53

Adlaw 3: Isaias 54–58

Adlaw 4: Isaias 59–66

Isaias 48–50; 

53; 55; 58–59

Semana Gisugyot nga Scripture
Block nga Itudlo

30 Adlaw 1: Jeremias 1–6

Adlaw 2: Jeremias 7–15

Adlaw 3: Jeremias 16–22

Adlaw 4: Jeremias 23–29

Jeremias 1; 7; 16; 23

31 Adlaw 1: Jeremias 30–32

Adlaw 2: Jeremias 33–52

Adlaw 3: Lamentaciones

Adlaw 4: Ezequiel 1–3

Jeremias 30–31; 52; 

Lamentaciones 1; 5; 

Ezequiel 2–3

32 Adlaw 1: Ezequiel 4–32

Adlaw 2: Ezequiel 33–34

Adlaw 3: Ezequiel 37

Adlaw 4: Ezequiel 38–48

Ezequiel 18; 

33–34; 37

33 Adlaw 1: Daniel 1

Adlaw 2: Daniel 2

Adlaw 3: Daniel 3–5

Adlaw 4: Daniel 6–12

Daniel 1–3; 6

34 Adlaw 1: Oseas

Adlaw 2: Joel

Adlaw 3: Amos

Adlaw 4: Abdias

Oseas 1–3; 6; 

Joel 2; Amos 3–4

35 Adlaw 1: Jonas

Adlaw 2: Miqueas

Adlaw 3: Nahum; Habacuc

Adlaw 4: Sofonias; Haggeo

Jonas 1–4; 

Miqueas 3; 

Sofonias 3; Haggeo 1

Gisugyot nga
Basahon sa 
Estudyante

36 Adlaw 1: Zacarias

Adlaw 2: Malaquias 1–3

Adlaw 3: Malaquias 4

Adlaw 4: Pagpamatuod; 

pagpanamilit ngadto sa

mga estudyante

Zacarias 10; 14; 

Malaquias 3–4

19 Adlaw 1: 1 Samuel 1–2

Adlaw 2: 1 Samuel 3

Adlaw 3: 1 Samuel 4–8

Adlaw 4: 1 Samuel 9–11

1 Samuel 1–3; 7–10



Pasiuna
Si Elder Boyd K. Packer miingon ngadto sa mga magtutudlo
sa Sistema sa Edukasyon sa Simbahan:

“Adunay mahinungdanong bili sa pagpresentar sa usa ka
mubo apan maayo kaayong pagkaorganisar sa kinatibuk-ang
pagpasabut sa tibuok nga kurso sa pagsugod pa lang….

“Kadtong pipila ka mga panahon sa pagtudlo, mubo ra kaayo
nga paggahin sa panahon kon itandi, makapahimong posible
sa mga estudyante sa pagpangita sa ilang mga kaugalingon bi-
san asa diha sa ilang pagpadayon sa pagtuon. Mabati nila kon
asa na silang dapita sa pagtuon. Sila mas makakat-on kon sila
masayud kon sa unsang paagi nga ang tanan nagkatukma, ug
ang kahayag sa pagkat-on mas modan-ag. Ang pagtan-aw
daan nagporma og usa ka framework ug mas labaw pa kay sa
bili sa panahon ug kahago nga gigahin niini” (Ang Mahinung-
danong Plano sa Kalipay [pakigpulong ngadto sa mga religious
educator, 10 sa Agosto 1993], 2).

Hatagi og panahon ang pagpalambo ug pagtudlo sa pasiuna
ug kinatibuk-ang pagpasabut sa Daang Tugon. Tabangi ang
imong mga estudyante nga masabtan ang kaimportante sa
Daang Tugon ug magpaabut sa mga istorya, mga kamatuo-
ran, ug mga panglantaw nga ilang mabasa ug makat-unan ni-
ining tuig sa tingklase. Lig-una ang imong kaugalingong pag-
sabut ug sa imong mga estudyante mahitungod sa balaan nga
misyon ni Jesukristo.

Unsa Man ang Daang Tugon?
Ang Daang Tugon mao ang talaan sa mga pagpakigsabut sa
Dios sa iyang mga anak gikan sa Paglalang hangtud sa mga
400 B.C. Ang pulong nga gihubad isip tugon mahimo usab
nga hubaron isip pakigsaad. Ang pakigsaad usa ka espesyal
nga relasyon uban sa Ginoo diin ang usa ka tawo o usa ka
grupo mahimong mosulod. Ang Ginoo naghatag og mga ba-
laod alang sa mga ganti (mga panalangin, kaluwasan, kahi-
mayaan) ug sa mga paningkamot (kamasulundon sa mga lag-
da ug sa mga sugo). Ang pakigsaad matuman kon ang mga
tawo motuman sa ilang mga saad ug molahutay sa katapusan
diha sa hugot nga pagtuo, uban sa Ginoo nga naghatag sa
mga panalangin panahon sa pagkamortal ug kaluwasan ug
kahimayaan kon mahuman na ang tanan. Ang Daang Tugon
naglangkob sa mga pakigsaad ug mga doktrina sa Ginoo nga
gihatag ngadto sa iyang mga anak aron sa pag-andam kanila
alang sa unang pag-anhi sa Mesiyas ug sa pagtudlo kanila
kon unsaon sa pagbalik ug pagpuyo diha sa iyang presensya.

Ang Daang Tugon usa ka dinasig nga tingog gikan sa nangagi
uban sa mahinungdanong mga mensahe alang niining pana-
hona. Naglangkob usab kini sa mga ugat sa kasaysayan ug
doktrina diin ang tanang lain pang mga kasulatan nagagikan
ug naghatag og sukaranan alang sa panabut kon kinsa kita

karon ug unsay atong gituohan. Uban sa tabang sa pagpada-
yag karon kita makasabut ug makadayeg sa Daang Tugon sa
mas tukma nga paagi.

Nganong Kinahanglan man Kita nga Magtuon
sa Daang Tugon?
Si Presidente Marion G. Romney, kaniadto Ikaduhang Magta-
tambag sa Unang Kapangulohan, miingon:

“Ang mensahe sa Daang Tugon mao ang mensahe ni Kristo
ug sa iyang pag-anhi ug sa iyang pag-ula.… Ako wala mag-
hunahuna nga aduna pay mas yano o mas klaro ug sakto nga
pagpasabut sa mensahe sa Daang Tugon kay sa usa nga nahi-
sulat sa [2 Nephi 25–33]. Alang kanako ang usa ka mainampi-
ngon, mainampoon nga pagtuon niini nga mga kapitulo mao
ang gikinahanglan alang ni bisan kinsa nga gustong makasa-
but ug motudlo sa mensahe sa Daang tugon. Niini nga mga
kapitulo si Nephi milain sa importante gikan sa dili impor-
tante. Gipasabut usab niya kon unsa kaimportante kini nga
mga pagtulun-an alang kanato kinsa nagpuyo sa ulahing mga
adlaw [tan-awa sa 2 Nephi 25:23–26].…

“… Ang mensahe sa Daang Tugon mao ang mensahe sa kalu-
wasan ug ang mga sugo nga kinahanglan gayud natong sun-
don aron makaangkon sa kaluwasan nga gitanyag” (“The
Message of the Old Testament,” sa A Symposium on the Old
Testament, 1979, 5–6).

Ang karaan ug bag-o nga mga propeta mipasabut og maayo
sa bili sa Daang Tugon sa pagtabang sa mga tawo nga makai-
la sa Dios. Si Apostol Pablo misulat kang Timoteo, nga nag-
ingon, “Sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabut na sa ba-
laan nga kasulatan” (2 Timoteo 3:15). Ang mga kasulatan nga
anaa ni Timoteo naglangkob sa mga sinulat nga anaa kanato
karon diha sa Daang Tugon. Hinumdumi kon unsay gisulti ni
Pablo mahitungod niining balaang mga sinulat:

• Kini makapahimo sa usa ka tawo nga “makagagahum sa
pagtudlo ngadto sa kaluwasan” (2 Timoteo 3:15).

• Kini “gituga sa Dios” (b. 16).

• Kini “may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pag-
pamadlong, alang sa pagpanul-id, ug alang sa pagmatoto
sa pagkamatarung” (b. 16).

• Kini nagtabang sa matarung nga mahimong hingpit ug “ma-
sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton” (b. 17).

Kadaghanan sa Basahon ni Mormon naglangkob sa mga ka-
sulatan ug mga pakisayran sa Daang Tugon. Si propeta Nephi
nagtudlo og daghang mga kamatuoran sa iyang mga kataw-
han gikan sa mga palid nga tumbaga. Kini nga mga palid
naglangkob sa mga sinulat nga anaa kanato karon diha sa
Daang Tugon, lakip na ang mga sinulat ni Moises ug ni Isaias.
Siya miingon nga iyang gigamit ang mga sinulat aron:

USA KA PASIUNA SA DAANG TUGON
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• Tabangan sila nga masayud “mahitungod sa mga kahimo-
an sa Ginoo diha sa uban nga mga yuta, taliwala sa mga
katawhan sa karaan” (1 Nephi 19:22).

• “Makadani kanila sa hingpit sa pagtuo diha sa Ginoo nga
ilang Manunubos” (b. 23).

• Mopahisama (o mogamit) sa mga kasulatan nganha sa
ilang mga kaugalingon alang sa ilang kaayohan ug pagkat-
on (tan-awa sa b. 23).

Si Elder Boyd K. Packer miingon:

“Diha sa tun-anan sa Daang Tugon, kamo makakat-on mahitu-
ngod sa paglalang ug pagkapukan sa tawo, ang sukaranan
alang sa endowment sa templo. Kamo makakat-on kon unsa ang
propeta. Inyong masinati ang ingon nga mga pulong sama sa
pagkamasulundon, sakripisyo, pakigsaad, Aaronic, Melchizedek, ug
priesthood.

“Ang tibuok nga basihanan sa Judeo-Kristyano nga balaod,
gani sa Islam, gitudlo nganha kaninyo.

“Ang ‘ngano’ mahitungod sa mga ikapulo ug mga halad gi-
pasabut. Inyong mabasa ang mga panagna mahitungod sa
pag-anhi sa Mesiyas ug mahitungod sa pagpahiuli sa ebang-
helyo. Inyong makita si Elias nga nagpakita sa gahum sa pag-
silyo ug madungog si Malaquias nga nanagna nga si Elias
ipadala uban sa mga yawe sa awtoridad sa pagbugkos.

“Sa seminary kamo makakat-on sa pagsabut sa Daang Tugon.
Karon nga hapit na gisalikway sa Kristohanong kalibutan,
kini nagpabilin kanato nga usa ka tugon ni Jesukristo” (sa
Conference Report, Mar.–Abr. 1990, 49; o Ensign, Mayo 1990,
37–38).

Ang mosunod nga mga panglantaw mao ang pipila nga ma-
kapahimo sa pagtuon og maayo sa Daang Tugon nga dili la-
mang makahuluganon apan mahinungdanon kaayo:

• Si Jehova, ang Dios sa Daang Tugon, mao ang pangalan ni
Jesukristo sa wala pa dinhi sa yuta, kinsa mao ang gisaad
nga Mesiyas.

• Si Jehova (Jesukristo) milalang sa kalangitan ug sa yuta.

• Ang Pagkapukan ni Adan ug ni Eva usa ka tinuod ug ma-
hinungdanong lakang sa paglambo sa tanang katawhan.

• Ang Dios makahimo gayud sa pagpataliwala diha sa kina-
buhi sa mga tawo ug sa mga nasud.

• Kita makadawat og mga panalangin gikan sa Dios pinaagi
sa paghimo ug sa pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaad.

• Ang pagsimba sa mga dios-dios sa bisan unsa nga matang
makapahugno sa espirituhanon nga paagi.

• Ang Ginoo misaad og usa ka tinuod nga panagtigum sa
Israel sa katapusang mga adlaw.

• Adunay mga panagna mahitungod sa una ug ikaduha nga
mga pag-anhi sa Ginoo.

• Ang plano sa kalipay sa Amahan gitudlo ngadto sa iyang
mga anak pinaagi sa iyang mga propeta.

Ang mga panaglahi sa panahon ug kultura nagdala og espes-
yal nga mga hagit sa pagtuon sa Biblia, ilabi na sa Daang

Tugon. Agig dugang, ang talaan nga anaa kanato karon dili
kompleto. Daghang mga bahin ug mga pakigsaad “nga yano
ug labing bililhon” ang gikuha (1 Nephi 13:26). Daghan nia-
nang nangawala ang napahiuli pinaagi sa Basahon ni
Mormon, sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia, ug sa uban pa
nga bag-ong pinadayag (tan-awa sa 1 Nephi 13:33–41). Adu-
nay uban nga mga bahin sa Biblia nga daw dili masabtan o
gitago diha sa pinulongan nga naggamit og simbolo. Ang
ingon nga dili klaro nga panagna sa tinuod lang nakatabang
kaayo tungod kay kadtong nagtinguha sa pagtangtang sa
“yano ug labing bililhon” mipabilin niadtong mas lisud sab-
ton nga mga tudling nga wala mahilabti. Sa ingon, daghang
mahinungdanong mga kamatuoran ang napreserbar aron ba-
sahon ug sabton pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo ug sa
“espiritu sa panagna” (2 Nephi 25:4) nga gihatag sa Dios sa
mga Santos sa ulahing mga adlaw.

Giunsa sa Pag-organisar ang Daang Tugon?
Ang Biblia dili usa ka basahon apan usa ka koleksyon sa mga
basahon; mao kana ang buot ipasabut sa pulong nga biblia .
Ang Daang Tugon naglangkob og 39 ka mga basahon nga
mahimong igrupo sa upat ka mga kategoriya basi sa unsay
anaa sa sulod niini. Dili tanan sa mga basahon gibutang sa
Biblia diha sa han-ay diin kini gisulat.

1. Ang Balaod—Kini nga grupo naglakip sa lima ka mga ba-
sahon, Genesis hangtud sa Deuteronomio, nga gisulat ni
Moises. Kini naghatag og kasaysayan sa pagdumala sa
Dios sa tawo gikan sa paglalang sa yuta hangtud sa pagku-
ha sa Ginoo ni Moises. Kini sa kasagaran gitawag og ang
Balaod tungod kay kini nagrekord sa mga pagpadayag sa
Dios ngadto kang Moises nga naglangkob sa balaod ni
Moises. Kining lima ka mga basahon gitawag usab og ang
Torah ug ang Pentateuch, usa ka Greek nga pulong nga nag-
pasabut nga “ang lima ka basahon” (tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Pentateuko,” p. 219).

2. Ang Kasaysayan—Kini nga grupo naglakip sa mga basa-
hon ni Josue hangtud sa Ester. Ingon sa gipasabut sa pa-
ngalan, kini sa kasagaran mga asoy sa kasaysayan.

3. Ang Balak, o mga Sinulat—Ang sunod nga lima ka mga
basahon, Job hangtud sa Awit ni Solomon, gisulat kasaga-
ran sa istilo sa balak sa Hebreohanon.

4. Ang mga Propeta––Ang nahibilin nga mga basahon sa
Daang Tugon naglangkob sa mga pagtulun-an sa propeta
kansang pangalan mao ang nakabutang sa basahon.

Alang sa dugang nga detalyadong impormasyon sa sinugda-
nan ug kasaysayan sa Biblia, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Biblia” (pp. 29–30).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Bisan og daghan sa “yano ug mga bililhon nga mga butang”

ang gikuha gikan niini, ang Daang Tugon gipreserbar pinaa-
gi sa kamot sa Dios ug naglangkob sa mahinungdanong mga

Usa ka Pasiuna sa Daang Tugon
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pagtulun-an alang sa atong panahon ug alang sa atong kau-
galingong kaayohan (tan-awa sa 1 Nephi 13:20–29; Mga Arti-
kulo sa Hugot nga Pagtuo 1:8).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 1, “Introduction:
Time Capsule,” mahimong gamiton sa pagtudlo sa

kinatibuk-ang pagpasabut sa Daang Tugon (tan-awa sa Old
Testament Video Guidealang sa mga sugyot sa pagtudlo).

Kinatibuk-ang Pagpasabut sa Daang Tugon. Ang Daang
Tugon gitagana alang sa atong panahon ug alang sa
atong kaugalingong kaayohan. (30–35 ka minutos)

Sultihi ang mga estudyante nga ang usa ka kapsula sa pana-
hon mao ang usa ka sudlanan nga naghupot sa mga rekord ug
mga butang nga nagrepresentar sa kultura sa piho nga pana-
hon. Ang mga kapsula sa panahon gihimo ug gitagana aron
pagaablihan sa umaabut nga panahon. Hangyoa ang imong
mga estudyante sa pagtabang kanimo sa paghimo og usa ka
kapsula sa panahon nga pagaablihan inigka 2050. Pagdrowing
og usa ka dakong kahon diha sa pisara aron sa pagrepresentar
sa kapsula sa panahon ug paglista sa sulod niini og napulo ka
mga aytem nga gibati sa mga estudyante nga morepresentar
sa katapusang lima ka tuig sa ilang nasud. Tuguti alang sa usa
ka mubo nga panaghisgutan sa unsay ipadayag sa matag ay-
tem mahitungod sa ilang katilingban. Tabangi ang imong mga
estudyante nga masabtan nga ang Daang Tugon sama gayud
sa time capsule sa kasulatan. Kini usa ka koleksyon sa dag-
hang nagkalainlaing mga matang sa mga sinulat nga kasula-
tan gikan sa nangagi ug gitagana alang sa atong pagdiskobre.

Ipaabli sa mga estudyante ang ilang mga Biblia ug ipatan-aw
kon pila ka mga pahina ang anaa sa Daang Tugon (Genesis
hangtud sa Malaquias). Sultihi sila nga si Adan ug si Eva mi-
biya sa Tanaman sa Eden mga 4000 b.c. ug ang basahon ni
Malaquias gisulat mga 400 b.c. Hangyoa sila sa pagpakli kon
asa sa ilang hunahuna ang tunga-tunga nga bahin sa Daang
Tugon; dayon ipapakli nila ang Genesis 12 ug sultihi sila nga
si propeta Abram (nga ginganlan sa Ginoo sa kaulahian og
“Abraham”) nagpuyo sa mga 2000 b.c., hapit katunga tali sa
panahon ni Adan ug ni Malaquias. Ipatandi sa mga estudyan-
te ang gidaghanon sa mga pahina nga anaa kanato sa unang
duha ka libo ka tuig sa gidaghanon sa sunod nga duha ka
libo ka tuig. (Ang pagpasiuna nga materyal sa “Mga Basahon
sa Genesis, Moises, ug Abraham” diha sa giya sa estudyante
sa pagtuon naghisgut kon unsay gibuhat sa Ginoo aron sa
paghatag kanato og dugang pa nga impormasyon mahitu-
ngod niadtong unang duha ka libo ka tuig.)

Ipapakli sa mga estudyante ang talaan sa mga sulod sa ilang
mga Biblia. Tabangi sila sa pagmarka sa mga bahin sa Daang
Tugon (ang Balaod, ang Kasaysayan, ang Balak, ug ang mga
Propeta) ug hisguti kon unsay nalangkob sa matag bahin 
(tan-awa sa “Giunsa sa Pag-organisar ang Daang Tugon?” p. 9).

Pahinganli sa mga estudyante ang pipila sa ilang paboritong
mga istorya gikan sa Daang Tugon ug ipasulti kon nganong
ganahan sila niini.

Sultihi ang mga estudyante nga niining tuiga magtuon sila
mahitungod sa tinuod nga mga tawo nga may tinuod nga
mga hagit ug mga problema:

• Nakasulay na ba kamo nga gihangyo sa pagtuman og usa
ka butang nga daw imposible? Dayon imong ilambigit
ngadto sa unsay gihangyo nga maoy buhaton ni Abraham.

• Nakasulay na ba kamo og dili makatarunganon nga pagtra-
tar sa inyong igsoong mga lalaki ug igsoong mga babaye?
Karon nasayud na kamo kon unsay gibati ni Jose.

• Nakasulay na ba kamo nga gihagit og usa ka tawo nga hi-
lig manaugdaog? Si David usab adunay ingon niana nga
kasinatian.

• Nakasulay na ba kamo nga nahadlok sa katungdanan nga
gihangyo nga inyong buhaton? Niining tuiga inyong ma-
sayran kon giunsa ni Gedeon pag-atubang ang ingon nga
sitwasyon.

• Ang mga tawo ba karon gitintal sa paglapas sa balaod sa
kaputli? Si Jose ug si David miatubang niana nga tintasyon
apan managlahi kaayo ang mga reaksyon.

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa imong mga estud-
yante nga ang mga problema nga giatubang niadtong karaan
nga mga Santos pareho gayud kaayo sa atoa. Pahinumdumi
sila nga bisan og ang mga sulod niining kapsula sa panahon
sa kasulatan nagagikan sa nangagi, ang mga doktrina, mga
kasaysayan, ug mga istorya sa Daang Tugon adunay dakong
bili karon. Ang Daang Tugon giorganisar ug gitagana alang sa
atong panahon ug alang sa atong kaugalingong kaayohan.

Sultihi ang mga estudyante nga ang mga sulod sa mga kapsu-
la sa panahon, ug ang Daang Tugon, madiskubrihan ug ma-
sabtan lamang kon ang sudlanan maablihan ug maanalisar og
maayo. Hangyoa sila sa pagkomentaryo sa kalambigitan sa
mga kinaiya sa mga tawo ngadto sa Daang Tugon ug sa ilang
abilidad sa pagsabut sa mga baruganan sa ebanghelyo nga gi-
tudlo niini. Awhaga ang mga estudyante sa pag-atubang sa
ilang pagtuon sa Daang Tugon uban sa tinud-anay nga pa-
ningkamot ug sa mainampoon nga kinaiya.

Usa ka Pasiuna sa Daang Tugon
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MGA TABANG SA PAGTUON SA KASULATAN

Mga Tabang sa Pagtuon sa Triple Combination
Niadtong 1993 ang Simbahan nagmantala ug usa ka bag-ong
edisyon sa triple combination (Basahon ni Mormon, Doktrina
ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing Bililhon) nga nagla-
kip sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan uban sa daghang mga
tabang sa pagtuon aron ang pagtuon sa mga kasulatan mahi-
mong mas makahuluganon ug magantihon. Tan-awa ang sek-
syon sa “Mga Tabang alang sa Pagtuon sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan,” diha sa Giya sa Estudyante sa Pagtuon sa Daang
Tugon alang sa detalyado nga pagpasabut niining mga tabang
sa pagtuon.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang bag-o nga mga edisyon sa mga kasulatan sa mga San-

tos sa Ulahing mga Adlaw naglangkob og mahinungda-
nong mga tabang sa pagtuon nga makatabang kanato nga
mapalambo ang atong pagsabut sa mga kasulatan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 2, “‘Many Plain
and Precious Things,’” nagtabang sa pagtudlo kon sa

unsang paagi ang Hubad ni Joseph Smith mipahiuli sa mga
kamatuoran nga nawala gikan sa Biblia (tan-awa sa Old
Testament Video Guide alang sa mga sugyot sa pagtudlo).

Mga Tabang sa Pagtuon sa Kasulatan. Ang pagkasayud
sa mga pangalan ug sa han-ay sa mga basahon sa Daang
Tugon makatabang kanato sa pagpangita sa mga pakisay-
ran sa kasulatan sa mas daling paagi. (10–15 ka minutos)

Ang mga estudyante sa kasagaran malingaw sa pagkat-on sa
mga basahon sa Daang Tugon pinaagi sa pagkanta sa “The
Books in the Old Testament” (Children’s Songbook [1995], pp.
114–15). Ang pagkanta niini sa makadaghang higayon ug da-
yon sa sinugdanan sa klase matag adlaw sulod sa mga usa ka
semana makatabang sa mga estudyante nga daling makakat-
on sa mga basahon.

Mga Tabang sa Pagtuon sa Kasulatan. Ang mga tabang
sa pagtuon nga gihatag diha sa mga edisyon sa mga ka-
sulatan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makata-
bang kanato nga maangkon ang pinakamaayo diha sa
atong pagtuon sa kasulatan. (40–45 ka minutos)

Ang Simbahan naglakip og daghang mga tabang sa pagtuon
diha sa mga kasulatan. Kini detalyado nga gipasabut diha sa
“Mga Tabang alang sa Pagtuon sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan” nga seksyon sa giya sa estudyante sa pagtuon.
Ang mosunod nga mga sugyot makatabang kanimo sa pag-
tudlo sa mga tabang sa pagtuon.

Mga Ulohan sa Kapitulo ug mga Pasiuna sa Seksyon. Ipapakli sa
mga estudyante ang ulohan nga kapitulo sa Genesis 3. Basaha
kini ug ipasabut nga ang mga ulohan naghatag og gibug-aton
sa labing mahinungdanong mga bahin sa matag kapitulo
ug sa kasagaran nagpakita og mga panglantaw sa doktrina.
Timan-i ang mosunod nga mga ehemplo:

• Ipabasa sa mga estudyante ang napili nga mga ulohan sa
kapitulo ug patubaga sa mosunod nga mga pangutana:

1. Genesis 2—Kinsa man ang mipahigayon sa kasal ni
Adan ug ni Eva?

2. Ezequiel 38—Unsa man nga gubat ang mopasiuna sa
Ikaduhang Pag-anhi?

3. Juan 1—Kinsa man ang naglalang sa tanang mga butang?

4. Moises 6—Unsa man nga mga rekord ang gitipigan sa
mga kaliwatan ni Adan?

5. Abraham 3—Giunsa ni Abraham pagkat-on mahitungod
sa adlaw, buwan, ug mga bitoon?

• Ipatan-aw og maayo sa mga estudyante ang mga ulohan
sa seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Ipasabut nga
ang unang ulohan naglangkob sa impormasyon sa panghi-
tabo ug ang ikaduha mao ang usa ka summary sa mga su-
lod sa seksyon.

Gi-italicize nga mga Pulong sa Biblia. Ipasabut nga ang gi-italicize
nga mga pulong sa Biblia mao ang mga pulong nga gisukip
sa tighubad aron sa paghatag og sakto nga pagbasa sa Ining-
les. Sa dihang ang Biblia gihubad gikan sa Greek ngadto sa
Hebreohanon, ang direktang paghubad ngadto sa Iningles
nga pinulongan dili posible kanunay. Busa, mahinungdanon
kaayo nga mosukip og mga pulong aron mainsakto ang gra-
mar sa kasulatan.

Mga Footnote. Pagpili og usa ka pahina o duha diha sa Daang
Tugon nga naghulagway sa pipila ka mga klase sa mga foot-
note nga anaa sa mga edisyon sa mga kasulatan sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw. Ipapakli sa mga estudyante ang
mga pahina ug ipakigbahin kanila ang mga kaayohan sa sis-
tema mahitungod sa footnote.

• Ipasabut nga ang matag bersikulo tinagsa-tagsa nga gibu-
tangan og footnote ug nga ang matag footnote sa bersikulo
alpabetikal nga pagkasunod-sunod.

• Ipakita ang mga ehemplo sa mga footnote nga nagpasabut
sa Bible Dictionary (bd) ug sa Topical Guide (tg).

• Ipakita ang mga ehemplo sa mga footnote nga naghatag og
mga kahulugan sa Hebreohanon (heb) ug Greek (gr).

• Ipakita ang mga ehemplo sa mga footnote nga naghatag sa
moderno nga sama og mga kahulugan ug sa mga pagpasa-
but (o ug ie) alang sa kinaraan o dili masabtan nga mga
pulong ug hugpong sa mga pulong diha sa King James nga
Bersyon sa Biblia.

11



• Ipakita ang mga ehemplo sa mga footnote nga nagpresentar
og mga panglantaw gikan sa Hubad ni Joseph Smith (hjs).

Tan-awa ang seksyon sa mga tabang sa pagtuon diha sa giya
sa estudyante sa pagtuon alang sa dugang nga tabang ug mga
ehemplo.

Gamita ang mosunod nga mga pangutana aron sa pagtabang
nga mahatagan ang mga estudyante og oportunidad sa pag-
praktis sa paggamit sa mga footnote:

• Unsa man ang Hebreohanon nga kahulugan sa pulong nga
gihubad og “gibuhat” diha sa Genesis 1:1? (tan-awa sa
footnote 1c).

• Basaha ang Ezequiel 37:16. Unsa man ang mga sungkod
nga pagasulatan ni Ezequiel? (tan-awa sa footnote 16a).

• Unsa man ang “sungkod ni Ephraim” nga gipasabut sa
Ezequiel 37:16? (tan-awa sa footnote 16f, dayon tan-awa sa
D&P 27 footnote 5d).

• Basaha ang Daniel 1:12. Unsa man ang “pulso”? (tan-awa
sa footnote 12a).

• Basaha ang Daniel 2:4–5. Nahinumduman ba o nakalimtan
ni Nabucodonosor ang iyang damgo nga gihubad ni Daniel
sa kaulahian? (tan-awa sa footnote 5a).

Ang Hubad ni Joseph Smith. Ipakigbahin sa imong mga estud-
yante ang impormasyon mahitungod sa Hubad ni Joseph
Smith nga makita diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan
(p. 84). Sultihi sila nga dili tanan sa mga giusab gikan sa Hu-
bad ni Joseph Smith ang nalakip sa Santos sa Ulahing Adlaw
nga edisyon sa King James nga Bersyon sa Biblia, apan sobra
sa unom ka gatus ka mga bersikulo nga giusab ang nalakip.
Ang mga bersikulo o mga tudling nga taas ra kaayo nga ila-
kip isip mga footnote gibutang sa usa ka nahimulag nga
appendix diha sa Biblia.

Pananglitan sa mga kontribusyon sa Hubad ni Joseph Smith,
patan-awa ang imong mga estudyante sa hjs nga mga foot-
note alang sa Exodo 4:21 ug Amos 7:3 ug tinoa kon unsa nga
mga kausaban sa teksto ang gihimo sa Propeta.

Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan. Sultihi ang mga estudyante
nga mahimo silang mogamit sa Ang Giya ngadto sa mga Ka-
sulatan sa pagpangita og sobra sa 750 ka mga hilisgutan sa
ebanghelyo kutob sa ilang gusto. Tabangi sila sa pagsabut nga
kini nga giya naglangkob og mga pakisayran sa mga kasula-
tan gikan sa sumbanan nga mga kasulatan ug nga kini nagsil-
bi isip usa ka panag-uyon o indeks. Ang mosunod nga mga
pagbansay-bansay makatabang sa mga estudyante nga mapa-
milyar sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan:

• Papilia ang matag estudyante og hisgutanan nga gusto ni-
lang hisgutan kon hangyoon sa pagpamulong sa usa ka
miting sa Simbahan. Pagamita sila sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan aron sa pagtino sa mga pakisayran sa 

kasulatan nga mahimo nilang gamiton aron sa pagpangan-
dam sa ilang mga pagpamulong.

• Ipapakli sa mga estudyante ang Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan ug ipasulat ang nagkalainlaing mga ulohan sa
hilisgutan mahitungod kang Jesukristo.

Ipapakli sa klase ang unang pahina sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan ug tan-awa kon pila ka mga tawo ang gingan-
lan og Aaron ug kinsa ang matag usa. Timan-i usab nga pina-
agi sa pagpangita sa mahinungdanon nga mga pulong diha
sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, ang mga estudyante
daling makapangita sa mga pakisayran sa kasulatan.

Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan. Tan-awa sa Ang Giya ngad-
to sa mga Kasulatan uban sa mga estudyante. Ipasabut nga 
kini naglangkob og 1,285 ka mga hilisgutan sa biblia nga gi-
andam gikan sa mga panglantaw sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Pagpakigbahin og piho nga mga hilisgutan ug
ipasabut ang mosunod nga mga seksyon:

• Chronological tables (“kronolohiya,” pp. 138–42)

• Usa ka panag-uyon sa upat ka mga Ebanghelyo (“Ebang-
helyo, mga” pp. 45–51)

• Usa ka pag-analisar sa mga sulat ni Apostol Pablo (“Epistola
ni Pablo, mga,” pp.55–56)

Mga Mapa ug Indeks sa mga Ngalan sa Dapit. Patan-awa ang
mga estudyante sa sinugdanan sa mga mapa ug indeks sa
mga ngalan sa dapit alang sa mubo nga pagpasabut kon usa-
on paggamit niini. Tabangi sila sa pagsabut nga ang mga ma-
pa ug indeks sa mga ngalan sa dapit usa ka diksyunaryo sa
heyograpiya o indeks. Ang mga mapa ug indeks sa mga nga-
lan sa dapit naglista sa alpabetikal nga paagi sa mga panga-
lan sa mga dapit nga anaa sa mga mapa. Papangitaa ang mga
estudyante og pipila ka nagkalainlaing mga siyudad o mga
yuta diha sa mga mapa.

Patan-awa usab ang klase sa upat ka mga mapa diha sa kata-
pusan sa seksyon sa mga Mapa diha sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan. Kini nga mga mapa naghatag kanato og mas
maayong pagsabut sa gidak-on sa heyograpiya diin ang nag-
una nga kasaysayan sa Simbahan nahitabo. Ipatino sa mga es-
tudyante kon unsa kalayo gikan sa umahan sa pamilya nga
Smith sa Manchester, New York, ngadto sa Kirtland, Ohio.

Mga Tabang sa Pagtuon sa Kasulatan Ang paggamit sa
mga tabang sa pagtuon makatabang nga molambo ang
atong pagsabut sa mga kasulatan. (5–10 ka minutos)

Ipakigbahin ang mosunod nga istorya gikan ni Elder Richard
G. Scott, kaniadto usa ka sakop sa Kapangulohan sa Seventy.
Kini naghulagway sa bili sa mga tabang sa pagtuon diha sa
bag-o nga pagmantala sa sumbanan nga mga kasulatan.

Mga Tabang sa Pagtuon sa Kasulatan
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Mga Tabang sa Pagtuon sa Kasulatan. Tabangi ang mga
estudyante sa paggamit sa unsay ilang nakat-unan mahi-
tungod sa paggamit sa mga tabang sa pagtuon sa mga
kasulatan. (30–35 ka minutos)

Human sa imong pagtudlo sa mga estudyante mahitungod sa
mga tabang sa pagtuon sa mga kasulatan, ipagamit nila kini
aron sa pagkompleto sa mosunod nga eksamin isip usa ka
ribyu sa unsay ilang nakat-unan. Mahimo nimo sila nga pa-
buhaton diha sa mga grupo.

1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana mahitungod sa
bunyag:

a. Unsa man ang gipasabut sa pulong nga bunyag ?

b. Unsa man ang ebidensya nga anaa diha nga ang bunyag
gihimo na sa wala pa ang panahon ni Kristo?

c. Unsa man ang gisimbolo sa bunyag?

d. Unsa man ang upat ka mga katuyoan sa bunyag?

2. Pangitaa ang kahulugan sa gi-italicize nga pulong sa matag
mosunod nga hugpong sa mga pulong. Hibaloi kon sa un-
sang paagi nga ang pagkasayud sa kahulugan niini nga
mga pulong nakadugang sa pagsabut sa mga tudling sa
kasulatan.

a. “Katabang nga angay kaniya” (Genesis 2:18)

b. “Kamong mga baka sa Basan” (Amos 4:1)

c. “Dili malukmay, tigbutangbutang, mapatuyangon” 
(2 Timoteo 3:3)

d. “Ang pulong sa Dios buhi, ug nagalihok nga gamhanan”
(Mga Hebreohanon 4:12)

3. Paglista og tulo ka mga pakisayran sa kasulatan alang sa
matag mosunod nga mga hilisgutan:

a. Katapusang mga adlaw

b. Nawala nga mga kasulatan

c. Panagna

d. Pagpadayag

4. Basaha ang mahitungod sa panan-awon ni Lehi mahitu-
ngod sa kahoy sa kinabuhi diha sa 1 Nephi 8 ug, gamit ang
mga cross-reference diha sa mga footnote, tinoa unsay gire-
presentaran sa mosunod nga mga simbolo:

a. Suba nga may tubig

b. Gunitanan nga puthaw

c. Gabon sa kangitngit

d. Dako ug lapad nga gambalay

5. Unsa nga mga estado ang gibiyahian sa mga Santos atol sa
ilang mga paglalin, nga nagdala kanila gikan sa New York
ngadto sa Great Salt Lake?

“Akong nahinumduman sa dihang ang triple combina-
tion gipaila ngadto sa mga Kaigsoonan. Si Elder
McConkie ang mihimo sa pagpresentar. Iyang giisa
ang basahon ug gibasa ang unang pahina nga walay
sulod, ‘Alang ni Bruce R. McConkie.’ Kini gipirmahan
og ‘Amelia’ ug gipetsahan sa adlaw nga siya misulod
sa mission home. Siya miingon, ‘Akong gidala kini
nga mga kasulatan sa tibuok kalibutan. Gigamit ko
kini og maayo. Gipahapinan na kini sa tulo ka mga
higayon. Makasulti ko nimo sa nahimutangan sa pa-
hina sa daghang mga kasulatan diha niana nga basa-
hon.’ Siya midugang, ‘Apan dili na ko mogamit niana
nga basahon. Wala niini ang bililhon nga mga tabang
sa pagtudlo ug gamhanan nga mga gamit sa pagpa-
lambo sa pagtuon ug pagsabut nga anaa niining bag-
o nga volume.’ Ako nakadayeg gayud kaayo niana.
Pagkasunod adlaw ako adunay higayon nga moadto
sa iyang opisina. Siya adunay dakong lamesa, ug did-
to naglingkod, nga ang basahon diha sa iyang kamot,
uban sa ruler ug pulang lapis nga nagmarka sa bag-
ong edisyon sa mga kasulatan. Siguro, kon ang usa
ka tawo kinsa nasayud sa mga kasulatan ingon man
usab nakakaplag nga mahinungdanon kaayo nga ga-
miton ang bag-ong edisyon, ako nakadesisyon sa pag-
buhat sa samang butang” (“Spiritual Communication,”
sa Principles of the Gospel in Practice, Sperry Symposium
1985 [1985], 18–19).

Mga Tabang sa Pagtuon sa Kasulatan
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Pasiuna
Niadtong 1993 si Elder Boyd K. Packer, usa ka sakop sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, misulti sa mga magtu-
tudlo diha sa Sistema sa Edukasyon sa Simbahan nga uban
sa mubo nga kinatibuk-ang pagpasabut sa hisgutanan nga
pagatun-an sila kinahanglan nga mohatag og usa ka summary
nga kinatibuk-ang pagpasabut sa plano sa kaluwasan sa si-
nugdanan sa matag tuig sa tingklase:

“Ang usa ka mubo nga kinatibuk-ang pagpasabut sa ‘plano
sa kalipay’ (nga maoy akong pinili, akong paborito nga ulo-
han, kon maghisgut na mahitungod sa plano), kon ihatag sa
sinugdanan pa lamang ug hisgutan og balik panagsa, mahi-
mong bililhon kaayo sa imong mga estudyante.

“Ako adunay assignment alang ninyo…. Sangunan ko kamo sa
pag-andam og usa ka mubo nga sinopsis o kinatibuk-ang pag-
pasabut sa plano sa kalipay––ang plano sa kaluwasan. Himoa
kini isip usa ka framework diin ang imong mga estudyante ma-
kaorganisar sa mga kamatuoran nga imong ipakigbahin kanila.

“Sa sinugdan tingali maghunahuna ka niana nga usa ka yano
nga assignment. Ipaniguro ko kaninyo, nga dili gayud. Ang ka
mubo ug ka yano lisud gayud kaayo nga kab-uton. Sa sinugdan
matintal ka nga apilan og daghan kaayo. Ang plano sa kahing-
pitan niini naglangkob sa matag kamatuoran sa ebanghelyo….

“Kini tingali mao ang labing lisud, ug siguradong labing ma-
gantihon, nga buluhaton sa imong trabaho sa pagtudlo.

“Ang imong kinatibuk-ang pagpasabut sa plano sa kalipay ki-
nahanglan nga usa lamang ka daklit nga panglantaw sa tibu-
ok basahon sa mga kamatuoran sa kasulatan. Ang imong mga
estudyante human niana makapangita na sa ilang kaugali-
ngon sulod sa plano.…

“Akong ihatag kaninyo ang sukaranang latid sa plano isip
usa ka sinugdanan, apan kinahanglan gayud nga kamo mis-
mo ang mohulma sa inyong framework.

“Ang mahinungdanon nga mga bahin sa mahinungdanong
plano sa kalipay, sa katubsanan, sa kaluwasan, mao kini:

“Kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta
Espirituhanong paglalang
Kabubut-on
Gubat sa langit

Pisikal nga paglalang
Ang Pagkapukan ug pagkamortal

Mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo ni
Jesukristo (unang mga baruganan: hugot nga pagtuo
diha ni Ginoong Jesukristo, paghinulsol, bunyag, …)
Ang Pag-ula
Kinabuhi lapas pa sa lubnganan

Kalibutan sa espiritu
Paghukom
Pagkabanhaw” (Ang Mahinungdanong 
Plano sa Kalipay, 2–3).

Ang mosunod nga impormasyon gilakip aron sa pagtabang
kanimo nga mas masabtan kana nga mahinungdanong plano
sa kalipay ug mapalambo ang imong kinatibuk-ang pagpasa-
but. Mahimong kang matintal sa pagtudlo og daghan pa ma-
hitungod sa plano sa kaluwasan kay sa mubo nga kinatibuk-
ang pagpasabut nga girekomendar ni Elder Packer. Palihug
buntuga kana nga tintasyon, hunahunaon kanunay nga dag-
han sa mga detalye sa plano pagahisgutan diha sa tun-anan
sa inyong pagtuon sa Daang Tugon. Sa tibuok niini nga man-
wal mao ang mga sugyot sa pagtudlo nga motabang kanimo
sa pagsumpay kon unsay tun-an diha sa Daang Tugon sa
imong kinatibuk-ang pagpasabut sa plano sa kaluwasan.

Ang Plano sa Kaluwasan Sama sa Tulo 
ka Akto nga Drama
Niadtong 1995 nga pakigpulong sa fireside ngadto sa mga
young adult, si Presidente Boyd K. Packer, Acting President
sa Korum sa Napulog Duha, miingon:

“Ang dalan sa atong mortal nga kinabuhi, gikan sa pagkata-
wo hangtud sa kamatayon, nahiuyon ngadto sa mahangtu-
rong balaod ug nagsunod sa usa ka plano nga gihulagway di-
ha sa mga pagpadayag isip ang mahinungdanong plano sa
kalipay. Ang usa ka ideya, ang usa ka kamatuoran nga akong
isilsil sa inyong mga hunahuna, mao kini: Adunay tulo ka
mga bahin sa plano. Ikaw anaa sa ikaduha o sa tunga-tunga
nga bahin, ang usa diin ikaw pagasulayan pinaagi sa tintas-
yon, pinaagi sa mga pagsulay, tingali pinaagi sa trahedya.
Sabta kana ug ikaw mas makasabut sa kinabuhi ug aron ma-
kabuntog sa sakit sa pagduhaduha ug kawalay paglaum ug
hilabihan kaguol.

“Ang plano sa katubsanan, uban niining tulo ka mga dibis-
yon, mahimong ipahisama sa usa ka maanindot nga tulo ka
akto nga drama. Akto 1 giulohan og ‘Kinabuhi sa Wala pa
Dinhi sa Yuta.’ Ang mga kasulatan naghulagway niini isip
atong unang kahimtang (tan-awa sa Judas 1:6; Abraham 3:26,
28). Akto 2, gikan sa pagkatawo ngadto sa panahon sa pagka-
banhaw, mao ang ‘Ikaduhang Kahimtang.’ Ug ang ikatulong
akto gitawag og ‘Kinabuhi Human sa Kamatayon’ o ‘Kinabu-
hing Dayon.’

“Sa pagkamortal, sama kita sa mga artista kinsa mosulod sa
usa ka teyatro ingon nga ang tabil abli na sa ikaduhang akto.
Atong nataligam-an ang unang akto. Ang produksyon adu-
nay daghang mga plano ug nagsunod nga mga plano nga
nagsagol, nga nakapalisud niini sa pagsabut kon si kinsa ang
may kalabutan kang kinsa ug kon unsa ang may kalabutan sa
unsa, kinsa ang mga bida ug kinsa ang mga kontra. Kini mas
komplikado tungod kay kita dili lamang mga tumatan-aw;
kita mga sakop sa cast, ibabaw sa entablado, diha sa tunga-
tunga niining tanan!” (The Play and the Plan [pakigpulong
ngadto sa mga young adult, 7 sa Mayo 1995], 1–2).

ANG MAHINUNGDANONG PLANO SA KALIPAY
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Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa Yuta
Sa wala pa kita matawo kita nagpuyo uban sa atong Langit-
nong Amahan (tan-awa sa Job 38:4–7; Jeremias 1:5; Abraham
3:21–23). Ang Langitnong Amahan usa ka nahimaya, nahing-
pit, celestial nga tawo nga may lawas nga unod ug mga bu-
kog (tan-awa sa D&P 130:22). Si Propeta Joseph Smith nag-
tudlo: “Ang Dios mismo usa ka tawo kaniadto sama kanato
karon, ug nahimaya nga tawo, ug naglingkod sa trono sa
kalangitan!” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 345).

Ang Langitnong Amahan mao ang amahan sa atong espiritu
nga mga lawas (tan-awa sa Numeros 16:22; Mga Buhat 17:29;
Mga Hebreohanon 12:9; Moises 3:5). Siya nakaangkon sa ka-
hingpitan sa tanang diosnong mga kinaiya ug hingpit nga kali-
pay ug nagtinguha siya nga ang iyang mga anak mamahimong
sama kaniya (tan-awa sa Mateo 5:48; 2 Nephi 9:18; Moises 1:39).

Espirituhanong Paglalang

Si Abraham nakakita nga ang tanang mga anak sa Langitnong
Amahan “mga espiritu” nga binuhat sa wala pa matukod ang
kalibutan (tan-awa sa Abraham 3:18–23). Si Presidente Boyd
K. Packer nagtudlo: “Ang mga espiritu sa mga lalaki ug mga
babaye mahangturon (tan-awa sa D&P 93:29–31; tan-awa
usab sa Joseph Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith …,
158, 208). Ang tanan anak nga mga lalaki ug anak nga mga
babaye sa Dios ug nagpuyo sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa
yuta isip iyang espiritu nga mga anak (tan-awa sa Numeros
16:22; Mga Hebreohanon 12:9; D&P 76:24). Ang espiritu sa
matag indibidwal susama sa tawo sa pagkamortal, lalaki ug
babaye (tan-awa sa D&P 77:2; 132:63; Moises 6:9–10; Abraham
4:27). Ang tanan susama sa hitsura sa langitnong mga ginika-
nan” (The Play and The Plan, 3).

Sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,”
ang Unang Kapangulohan mipahayag: “Ang tanan nga mga
tawo––lalaki ug babaye––gilalang diha sa hitsura sa Dios.
Ang matag usa hinigugmang anak nga lalaki o anak nga ba-
baye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon, ang matag
usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga ma-
himong usa ka dios. Ang pagkalalaki ug pagkababaye mao
ang mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa kinabuhi
nga wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal, ug sa walay kata-
pusan nga pag-ila ug katuyoan” (Ensign, Nob. 1995, 102; tan-
awa usab sa D&P 29:31–32; Moises 3:5; ug Old Testament:
Genesis–2 Samuel [Religion 301 student manual], p. 32).

Kabubut-on

“1. Ang tanan nga mga tawo anaa ubos sa balaan nga bala-
od, ang pagkamasulundon ngadto niini nagdala og mga
panalangin. Ang dili pagkamasulundon moresulta sa
pag-antus ug kaalautan.

“2. Ang matag tawo adunay balaang gasa sa kabubut-on sa
pagpili sa maayo o sa dautan. Ang tawo mahimong mo-
simba sa bisan unsa nga paagi, asa, o unsa ang iyang buot

simbahon, apan pinaagi lamang sa pagkat-on ug pagsu-
nod sa celestial nga mga balaod nga siya mahimaya.

“3. Ang matag tawo makapili sa paghimo alang sa iyang
kaugalingon lamang kon siya nakabaton og kaalam sa
maayo ug sa dautan ug naimpluwensya sa usa o sa lain”
(“Basic Doctrine,” Charge to Religious Educators, 3rd ed.
[1994], 85).

Ang tukma nga paggamit sa atong moral nga kabubut-on
mahinungdanon sa pagkahimong sama sa Dios (tan-awa sa
2 Nephi 2:14–16). Hinoon, adunay pipila ka mga sangputanan
sa paghatag sa tawo og oportunidad sa pagpili. Ingon nga
ang kabubut-on mahinungdanon sa atong pagtubo, dili kini
kalikayan nga ang tawo dili kanunayng mopili sa saktong pa-
agi. Sama sa gisulat ni Apostol Pablo, “Sanglit nakasala man
ang tanan, ug nakabsan sa himaya sa Dios” (Mga Taga-Roma
3:23). Ang kabubut-on lamang ang motunglo kanato. Kini nga
sangputanan nahibaloan na ug gihatag alang sa plano nga gi-
presentar sa Amahan ngadto sa iyang mga anak didto sa kon-
seho nga wala pa dinhi sa yuta.

Ang Dakong Konseho ug ang Gubat sa Langit

Human ang atong Langitnong Amahan mihatag kanato og
espiritu nga mga lawas didto niana nga kalibutan nga wala
pa dinhi sa yuta kita mas sama kaniya, apan kita kulang pa
gihapon sa daghang mahinungdanon nga mga kinaiya. Siya
usa ka nahimaya ug nahingpit nga binuhat nga may nahi-
maya nga pisikal nga lawas; kita dili. Ang Amahan mipa-
pundok sa iyang mga anak sa usa ka dakong konseho sa la-
ngit ug gipresentar ang iyang plano aron sa pagtabang kana-
to nga mamahimong sama kaniya (tan-awa sa Moises 4:1–4;
Abraham 3:22–27).

Si Presidente Boyd K. Packer miingon:

“Sa konseho sa mga Dios, ang plano sa Amahan sa Kahangtu-
ran gipaluyohan (tan-awa sa Alma 34:9; tan-awa usab sa
Teachings [of the Prophet Joseph Smith], 349–50). Ang plano giha-
tag alang sa paglalang sa usa ka yuta diin ang iyang mga
anak modawat sa pisikal nga mga lawas ug pagasulayan su-
mala sa iyang mga sugo (tan-awa sa Moises 6:3–10, 22, 59;
Abraham 3:24–25; 4:26–27). Ang matag espiritu didto sa kina-
buhi nga wala pa dinhi sa yuta gihatagan og mga oportuni-
dad alang sa pagkat-on ug pagkamasulundon. Ang matag usa
gihatagan og kabubut-on (tan-awa sa Alma 13:3–5).

“Ang dakong konseho sa langit natigum (tan-awa sa Teachings,
349–50, 357). Ang balaang plano nagkinahanglan og usa nga
ipadala isip usa ka manluluwas ug manunubos aron mapatu-
man ang plano sa Amahan. Ang Unang Natawo sa Amahan
sa Kahangturan, si Jehova, andam nga miboluntaryo ug maoy
gipili (tan-awa sa Moises 4:1–2; Abraham 3:19, 22–27).

“Kadaghanan mipaluyo niini nga pagpili. Ang uban mibatok,
ug adunay gubat sa langit. Si Satanas ug kadtong kinsa misu-
nod kaniya sa pagsukol batok sa plano sa Amahan gihingin-
lan ug gihikawan sa pagkamortal (tan-awa sa Pinadayag
12:7–13; D&P 29:36; 76:28; Moises 4:3).
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“Kadtong kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa
dinhi sa yuta (ikaw kauban nila) pagatugahan og pisikal nga
lawas ug pagatugutan nga mopuyo ibabaw sa yuta niining
giplano nga ikaduhang kahimtang (tan-awa sa Abraham 3:26).
Matag usa adunay gipili nga mga panahon ug mga dapit nga
iyang kapuy-an (tan-awa sa Deuteronomio 32:8; Mga Buhat
17:26). Ang pipila gi-orden nang daan nga mahimong mga
propeta (tan-awa sa Alma 13:7–9; Abraham 3:23; tan-awa usab
sa Teachings, 365)” (The Play and the Plan, 3; tan-awa usab sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Gubat sa Langit,” p. 73).

Pisikal nga Paglalang
Ang pisikal nga paglalang sa kalangitan, sa yuta, ug sa ta-
nang mga butang nga anaa niini mao ang laing mahinung-
danong lakang sa pagtabang kanato nga mamahimong sa-
ma sa atong Amahan sa Langit (tan-awa sa Moises 1:33–39;
Abraham 3:24–26). Sa dihang ang Dios milalang sa yuta kini
“maayo kaayo” (Moises 2:31) ug usa ka dapit sa katahum
ug kaabunda (tan-awa sa Genesis 1–2; Moises 2; 3:7–25;
Abraham 4–5; tan-awa usab sa D&P 59:16–20; Old Testament:
Genesis 1–2 Samuel, 27–36).

Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo: “Ang usa ka yuta da-
yon naorganisar (tan-awa sa Abraham 5:4). Si Adan ug Eva,
diha sa paraisohanon nga kahimtang, mao ang unang lalaki
ug unang babaye (tan-awa sa Moises 1:34; 3:7; 4:26; 6:3–10,
22, 59). Sila naminyo sa mahangturong paagi ug gihatagan
og mga sugo (tan-awa sa Moises 3:23–25). Sila anaa sa ka-
himtang nga walay sala ug wala makasinati og sala (tan-awa
sa 2 Nephi 2:23)” (The Play and the Plan, 3).

Ang Pagkapukan ug Pagkamortal
Ang Pagkapukan ni Adan ug ni Eva mao ang sunod nga la-
kang sa mahinungdanong plano sa kalipay. Ang Pagkapukan
mipahinabo sa mga kahimtang sa pagkamortal, lakip na ang
espirituhanon ug pisikal nga kamatayon (tan-awa sa 2 Nephi
2:19–25; Alma 42:1–10). Ang mortal nga kinabuhi dinhi sa yu-
ta mahinungdanon aron mamahimong sama sa Dios. Kini
naghatag kanato og oportunidad nga makaangkon og pisikal
nga lawas ug aron makapadayon sa pagtubo ug pagkat-on
pinaagi sa pagbaton og kagawasan sa pagpili sa pagsunod sa
tambag sa Dios o sa pagpanglingla ni Satanas (tan-awa sa
Alma 42:1–12; D&P 29:36–43; Moises 5:9–12). Pinaagi kini sa
mga pagpili nga atong himoon nga atong “masulayan” ang
atong mga kaugalingon (tan-awa sa Abraham 3:25; tan-awa
usab sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 39–43).

Nagpasabut sa iyang pasumbingay sa kinabuhi isip tulo ka
akto nga drama (tan-awa sa p. 14), si Presidente Boyd K.
Packer mihatag sa mosunod nga tambag mahitungod sa
atong mortal nga kahimtang:

“Isip kabahin sa mahangturong plano, ang panumduman sa
atong kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, unang akto, gitabu-
nan sa usa ka tabil. Tungod kay kita misulod sa pagkamortal
sa sinugdanan sa ikaduhang akto nga wala makahinumdom

sa unang akto, dili kaayo kahibudngan nga lisud ang pagsa-
but kon unsay nahitabo.

“Kana nga pagkawala sa panumduman naghatag kanato og
bag-o nga pagsugod. Kini angay alang sa pagsulay; kini mo-
panalipod sa atong indibidwal nga kabubut-on ug mopabilin
kanato nga gawasnon sa paghimo og mga pagpili. Daghang
mga pagpili ang kinahanglan gayud nga mahimo diha sa hu-
got nga pagtuo lamang. Bisan pa man, kita nagdala sa pipila
ka hinunghong nga kahibalo mahitungod sa atong kinabuhi
nga wala pa dinhi sa yuta ug sa atong kahimtang isip mga
anak sa imortal nga mga ginikanan.

“Kamo natawo nga walay sala, kay ‘matag espiritu sa tawo
walay sala diha sa sinugdanan’ (D&P 93:38), ug kamo adunay
kinaiya nga makamatikod sa sakto ug sayop, kay ang mga ka-
sulatan nagsulti kanato diha sa Basahon ni Mormon nga kita
‘gitudloan sa igo nga [kita] masayud sa maayo gikan sa dau-
tan’ (2 Nephi 2:5)….

“Kon kamo nagdahum nga makakaplag lamang og kasayon ug
kalinaw ug kaharuhay atol sa ikaduhang akto, sigurado gayud
nga kamo mapakyas. Inyong masabtan og gamay kon unsay
nahitabo ug nganong ang mga butang gitugutan nga maingon.

“Hinumdumi kini! Ang linya nga ‘Ug silang tanan nagpuyo
nga malipayon sukad niana’ wala gayud nahisulat sa ikadu-
hang akto. Kana nga linya anaa sa ikatulong akto, kon ang
mga misteryo nasulbad na ug ang tanan natarung na.…

“Hangtud nga kamo adunay halapad nga panglantaw sa ma-
hangturong kinaiyahan niining maanindot nga drama, dili
ninyo sayon nga masabtan ang kawalay hustisya o pagkadili
patas sa kinabuhi. Ang uban natawo nga may diyutay ra kaa-
yo ug ang uban may sobra kaayo. Ang uban natawo diha sa
kakabus, may mga kakulangan, may kasakit, may pag-antus.
Ang uban makasinati og sayong kamatayon, bisan ang ino-
sente nga mga bata. Adunay mabangis, walay pasaylo nga
mga kapintas sa kinaiyahan ug kabangis sa tawo ngadto sa
tawo. Kita nakakita na og daghan niana bag-ohay lang.

“Ayaw paghunahuna nga ang Dios ang nagbuot nga mahita-
bo kana nga, sa iyang kaugalingong katuyoan, iyang gitugu-
tan. Kon kamo nasayud sa plano ug katuyoan niining tanan,
bisan kining mga butanga mopakita og usa ka mahigugma-
ong Amahan sa Langit.

“Anaa na ang usa ka matang sa sinulat alang niining maanin-
dot nga drama, ang drama sa kapanahonan….

“Kana nga sinulat, ingon sa inyo na nga nasayran, mao ang
mga kasulatan––ang mga pagpadayag. Basaha kini. Tun-i
kini ….

“Ang mga kasulatan nagsulti sa kamatuoran. Gikan niini kamo
makakat-on og igo mahitungod sa tanang tulo ka mga akto
aron inyong masabtan ang inyong sitwasyon ug makakuha
og kahibalo kon unsa nga dalan ang agian sa inyong kinabuhi.
Kini nagpadayag nga ‘kamo usab diha sa sinugdanan uban 
sa Amahan; nga kana mao ang Espiritu, gani ang Espiritu sa
kamatuoran;
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“ ‘Ug ang kamatuoran mao ang kahibalo sa mga butang ingon
nga sila mao karon, ug ingon nga sila mao sa kaniadto, ug
ingon nga sila mao sa umaabut’ (D&P 93:23–24).

“Unang akto, ikaduhang akto, ug ikatulong akto” (The Play
and the Plan, 2).

Ang Misyon sa Simbahan ug ang mga 
Baruganan ug mga Ordinansa sa Ebanghelyo
Ang Pagkapukan ni Adan ug ni Eva dili sayop o kalit lang.
Kon wala pa sila mopili nga mamahimong mortal, dili sila ni
ang tanan nga mga anak sa Langitnong Amahan mouswag
aron mamahimong sama sa Dios (tan-awa sa 2 Nephi 2:22–25).
Ang Pagkapukan usa ka mahinungdanong bahin sa plano,
apan adunay pipila ka negatibo nga mga sangputanan diin
kita kinahanglan nga pagaluwason (tan-awa sa komentaryo
sa Genesis 3:19 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 42).

Ang ebanghelyo ni Jesukristo naghatag og paagi alang sa ta-
nang mga tawo aron matubos gikan sa Pagkapukan ug mada-
la og balik ngadto sa presensya sa Dios (tan-awa sa 2 Nephi
31:10–21; Mosiah 3:19; Alma 7:14–16; 3 Nephi 27:13–22; Mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:4; tan-awa sa komentaryo sa
Genesis 4:1 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 51–52).
Kon kita modumili sa pagsunod sa plano ug dili modawat sa
Pag-ula ni Jesukristo, dili kita matubos gikan sa atong mga
sala ug mahingpit (tan-awa sa Mosiah 2:36–39; 4:1–12; Alma
11:40–41; D&P 29:43–44).

Sa matag dispensasyon, ang mga propeta gipadala aron sa
pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa mga anak sa Dios dinhi sa
yuta. Ang Simbahan ni Jesukristo gitukod niining ulahing
mga adlaw aron sa pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto kang
Kristo pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kali-
butan, paghingpit sa mga Santos, ug pagtubos sa mga patay
(tan-awa sa Amos 3:7; Mga Taga-Efeso 4:11–15; D&P 1:4–23;
138; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5–6).

Ang Pag-ula
Tungod sa Pagkapukan ni Adan kitang tanan mamatay (pisi-
kal nga kamatayon), kitang tanan isalikway gikan sa presen-
sya sa Dios (espirituhanong kamatayon) ug dili makabalik
ngadto kaniya pinaagi sa atong kaugalingon lamang, ug kita
magpuyo sa usa ka kalibutan sa paningkamot, sala, ug kasu-
bo. Ang Pag-ula ni Jesukristo naghatag og pagkabanhaw sa
tanang mga tawo, uban sa imortal nga pisikal nga mga lawas,
sa ingon pagbuntog sa pisikal nga kamatayon. Pinaagi sa
Pag-ula kita usab malimpyohan gikan sa personal nga mga
sala ug mausab gikan sa atong napukan nga kahimtang aron
mamahimong sama sa Dios, pagbuntog sa espirituhanong
kamatayon (tan-awa sa 2 Nephi 2:5–10; 9:4–14, 19–27; Alma
7:11–13; 12:32–34; 34:8–16; 42:11–28; D&P 19:16–19; Mga Arti-
kulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3; tan-awa usab sa “Ang Dakong
Konseho ug ang Gubat sa Langit,” p. 15).

Walay ordinaryo nga tawo ang makapahinabo sa pagkabanhaw
ug moula alang sa mga sala sa tanang katawhan. Usa lamang

ka tawo kinsa adunay gahum ibabaw sa kamatayon ug gahum
sa kinabuhi nga walay sala mao ang makabuhat sa ingon. Sa
laktud nga pagkasulti, kini nagkinahanglan sa sakripisyo sa usa
ka Dios (tan-awa sa Juan 10:17–18; Alma 34:9–14; D&P 45:4).

Ang Kinabuhi lapas pa sa Lubnganan

Ang Kalibutan sa Espiritu

Ang pisikal nga kamatayon mao ang panagbulag sa lawas ug
sa espiritu. Sa kamatayon ang mga espiritu sa tanan nga mga
anak sa Langitnong Amahan moadto sa usa ka kalibutan sa es-
piritu aron sa pagpaabut sa pagkabanhaw sa mga patay. Didto
nianang kalibutan sa mga espiritu adunay panagbulag tali ni-
adtong kinsa midawat sa ebanghelyo ug misunod sa mga sugo
ug niadtong kinsa wala. Sama sa gipasabut ni Presidente Boyd
K. Packer, “Kini usa ka kalipay, usa ka paraiso, alang sa mga
matarung. Kini usa ka kasakit alang sa mga dautan (tan-awa sa
2 Nephi 9:10–16; Alma 40:7–14). Sa bisan asa nga kahimtang,
kita magpadayon sa pagkat-on ug manubag alang sa atong
mga binuhatan (tan-awa sa D&P 138:10–22)” (The Play and the
Plan, 3). Alang sa dugang nga impormasyon mahitungod sa
kalibutan sa espiritu, tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
138––pagpasabut ni Presidente Joseph F. Smith sa talagsaon
nga panan-awon nga gihatag ngadto kaniya mahitungod sa
buluhaton nga magpadayon didto sa kalibutan sa espiritu.

Paghukom

Sa dihang ang Amahan mipresentar sa iyang plano ug ang
paglalang sa yuta gitanyag, ang gipahayag nga katuyoan mao
ang “pagsulay” sa iyang mga anak aron pagsuta kon sila mo-
tuman ba sa iyang mga sugo (tan-awa sa Abraham 3:25). Pi-
naagi ni Propeta Joseph kini gipadayag nga kita pagahukman
dili lamang basi sa atong gibuhat kondili pinaagi usab sa
atong tinguha diha sa atong mga kasingkasing (tan-awa sa
Alma 41:3–6; D&P 137:9).

Ang paghukom ug ang pagkabanhaw may kalambigitan ga-
yud ug ang bahin sa atong katapusang paghukom mahitabo
samtang kita pagabanhawon. Ang tanan, gawas sa mga anak
sa kapildihan, mobangon diha sa pagkabanhaw uban sa hing-
pit nga mga lawas, apan sila managlahi diha sa himaya. Sila
mobangon uban sa lawas nga angay sa gingharian nga ilang
mapanunod, kon kana ba celestial, terrestrial, o telestial. Ang
mga anak sa kapildihan mabanhaw apan dili hatagan bisan
unsa nga ang-ang sa himaya; sila ilabay sa kawanangan sa
kangitngit (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:35, 39–42; D&P
88:28–32).

Si Presidente Boyd K. Packer miingon:

“Human nga ang tanan patas nga nadumala, ang paghukom
ihatag (tan-awa sa Mosiah 3:18; tan-awa usab sa Teachings,
218–19). Ang matag usa mabanhaw diha sa iyang kaugali-
ngong panahon (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:21–23).
Ang himaya nga madawat sa usa, hinoon, magdepende sa
pagkamasulundon ngadto sa mga balaod ug mga ordinansa
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sa plano sa atong Amahan (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
15:40–42).

“Kadtong kinsa nahimong putli pinaagi sa paghinulsol maka-
baton og kinabuhing dayon ug makabalik ngadto sa presen-
sya sa Dios. Sila mahimaya isip ‘mga manununod sa Dios, ug
isigkamanununod uban kang Kristo’ (Mga Taga-Roma 8:17;
tan-awa usab sa D&P 76:94–95; 84:35; 132:19–20; tan-awa usab
sa Teachings, 374).

“May giandam na daan diha sa plano alang niadtong kinsa
nagpuyo sa pagkamortal nga walay kasayuran sa plano: ‘Kon
walay balaod nga gihatag walay pagsilot; ug kon walay pag-
silot walay paghukom … tungod sa pag-ula; kay sila giluwas
pinaagi sa iyang gahum’ (2 Nephi 9:25).

“Kon wala nianang sagrado nga buhat sa katubsanan sa mga
patay, ang plano dili unta kompleto ug dili gayud unta maka-
tarunganon. Ang mga ordinansa sa templo––ang mga endow-
ment, ang pagbugkos diha sa mahangturong kaminyoon—
angay lamang sa tanang pagpangandam nga gikinahanglan.
Ayaw pagbuhat og bisan unsa nga makapahimo nimo nga
dili takus sa pagdawat niini o ang ikatulong akto niining ma-
hangturong drama dili ingon ka nindot (ang mas ubos nga
ang-ang sa himaya) kon ikaw nagbuhat og mas maayo sam-
tang anaa pa dinhi sa yuta ug sa ingon nga paagi makaang-
kon og mas taas nga ang-ang sa himaya” (The Play and the
Plan, 3–4).

Pagkabanhaw

Ang tanan kinsa nakapuyo sukad dinhi sa yuta, matarung o
dili, mabanhaw uban sa imortal nga pisikal nga lawas. Kini
usa ka gasa tungod sa Pag-ula ni Jesukristo (tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 15:19–22; 2 Nephi 9:6–15, 19–22). Dili ang tanan
mabanhaw sa samang higayon, “apan ang matag usa sa iyang
kaugalingong panahon” (1 Mga Taga-Corinto 15:23; tan-awa
usab sa Mosiah 15:20–26; Alma 40:1–2; D&P 76:15–17).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Langitnong Amahan usa ka nahimaya, nahingpit,

celestial nga Amahan, kinsa nakaangkon og kahingpitan sa
kalipay (tan-awa usab sa Mosiah 4:9; 3 Nephi 28:10).

• Kita nagpuyo uban sa Langitnong Amahan sa wala pa kita
moanhi sa yuta. Kita iyang espiritu nga mga anak ug gusto
niya nga kita makabaton og sama nga hingpit nga kalipay
pinaagi sa pagkahimong sama kaniya (tan-awa sa Jeremias
1:5; Mga Taga-Roma 8:16; Mga Hebreohanon 12:9).

• Aron mamahimong sama sa Dios, kita kinahanglan nga
adunay usa ka nabanhaw, nahimaya nga pisikal nga lawas
ug kita kinahanglan nga makakat-on sa mga kinaiya sa pag-
kadios (tan-awa sa Job 19:26; 3 Nephi 27:27; D&P 130:22).

• Ang atong mortal nga kinabuhi sa yuta giplano aron sa pag-
tabang kanato nga makabaton og diosnon nga mga kinaiya.
Kini naghatag kanato og oportunidad sa pag-angkon og 

pisikal nga lawas ug pagkat-on sa mga leksyon sa pagkadios
pinaagi sa pagbaton og kagawasan sa pagpili sa pagsunod
sa tambag sa Dios o sa mga pagdani ni Satanas (tan-awa sa
Genesis 2:16–17; 2 Nephi 2:25–27; Alma 34:32–34).

• Ang Paglalang sa yuta ug ang Pagkapukan ni Adan nagpa-
hinabo sa mahinungdanong mga kahimtang sa pagkamor-
tal, lakip na ang espirituhanon ug pisikal nga kamatayon
ug usa ka kalibutan diin adunay paghago, kasakit, ug ka-
subo (tan-awa sa Genesis 2:17; 3:6–7; 2 Nephi 2:15–25).

• Ang Pag-ula ni Jesukristo mihimo sa pagkabanhaw nga
posible aron ang tanang mga tawo makadawat og imortal
nga pisikal nga lawas (tan-awa sa Job 19:25–27; Ezequiel
37:12–14; Alma 11:42–45). Ang Pag-ula makalimpyo usab
kanato gikan sa personal nga mga sala ug makatabang ka-
nato nga mamahimong sama sa Dios (tan-awa sa Isaias
1:18; Mosiah 3:19; Moroni 10:32–33).

• Sa matag dispensasyon, si Jesukristo mipadala og mga pro-
peta sa pagtudlo sa iyang ebanghelyo ngadto sa mga anak
sa Dios dinhi sa yuta. Ang Simbahan ni Jesukristo gitukod
niining ulahing mga adlaw aron sa pagdapit sa tanan sa
pagduol kang Kristo ug mokigbahin sa iyang plano sa kali-
pay (tan-awa sa Amos 3:7; Alma 12:32–34; D&P 1:1–14).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 4, “The Plan of Sal-
vation,” naghatag og kinatibuk-ang pagpasabut sa la-

bing mahinungdanon nga mga aspeto sa plano sa kaluwasan
(tan-awa sa Old Testament Video Guide alang sa mga sugyot sa
pagtudlo). Kinahanglang dili kini mopuli sa panaghisgutan di-
ha sa klase tungod kay mubo lamang kini mahitungod sa ki-
nabuhi nga wala pa dinhi sa yuta ug kinabuhi human dinhi sa
yuta. Ang Old Testament Symposium 1995 Resource Videocassette
presentation 3, nga “Children of Israel,” makatabang sa mga es-
tudyante nga makat-on sa mga katuyoan sa mga panghitabo
sa Daang Tugon diha sa plano sa kaluwasan.

Pahinumdom: Si Elder Boyd K. Packer mipasidaan, “Pipila sa
mga Santos nga mibiya sa Nauvoo wala makasunod sa limitas-
yon sa dad-onon nga gisulti sa Kaigsoonan. Sila nag-antus sa
mga sangputanan niini sa kaulahian. Ikaw, sama kanila, gusto
nga molakip og daghan kaayo sa imong kinatibuk-ang pagpa-
sabut [sa plano sa kaluwasan]. Maguol ka nga wala nimo ma-
tudlo ang tanang materyal. Ang nagkariton nga mga pioneer gi-
tugutan lamang sa pagdala og setenta ka libras. Kini nga pasiu-
nang pagpasabut usa ka ‘pasiunang pagpasabut sa nagkariton’”
(The Great Plan of Happiness, 2–3). Ikaw magtudlo og dagkong
mga bahin sa plano sa kaluwasan diha sa daghang mga dapit
sa Daang Tugon, ilabi na atol sa sunod nga pipila ka mga sema-
na samtang magtudlo ka sa nag-unang mga kapitulo sa mga
basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham. Imong mahisgutan
diha ang mga panghitabo sama sa Paglalang, sa Pagkapukan,
ug sa Pag-ula nga mas detalyado. Mahimong makatabang kani-
mo ang pagtan-aw og una sa mga materyal alang niini nga mga
leksyon samtang nag-andam ka niini nga leksyon aron maka-
dugang ka ug dili lamang mobalik sa unsay imong natudlo sa
imong kinatibuk-ang pagpasabut.
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Kinatibuk-ang Pagpasabut sa Plano sa Kaluwasan:
Sugyot 1 (90–120 ka minutos)

Tabangi ang mga estudyante nga mahulagway sa ilang huna-
huna ang plano sa kaluwasan (ang plano sa kalipay) pinaagi
sa pagkutay og usa ka pisi gikan sa usa ka bongbong sa
imong klasehanan ngadto sa pikas bongbong. Isangit ang usa
ka paper clip sa pisi aron dali kining modailos diha sa pisi.
Paggunting og duha ka managsamang mga butang nga hul-
ma sa tawo, ang usa plastik nga walay kolor ug ang usa puti
nga papel, nga makumpitan sa paper clip.

Sultihi ang mga estudyante nga ang pisi nagrepresentar sa
gitas-on sa ilang kinabuhi ug nga ang usa ka tumoy sa pisi
nagrepresentar sa ilang nangagi ug ang pikas nagrepresentar
sa ilang umaabut. Ang paper clip nagrepresentar kanila isip
mga espiritu, ang plastik nga walay kolor nagrepresentar sa
ilang espiritu nga lawas, ug ang puti nga papel nagrepresen-
tar sa ilang pisikal nga lawas. Ipadagan ang paper clip diha
sa pisi ug idugang ang mga butang ngadto niini samtang
imong hisgutan ang atong pag-uswag gikan sa nangagi nga
wala pa dinhi sa yuta ngadto sa umaabut nga human dinhi sa
yuta. Kon imong hisgutan ang kamatayon, ibulag ang paper
clip ug ang plastik nga walay kolor gikan sa puti nga papel.
Pangutana og mga pangutana sama niadtong nalista diha sa
mosunod nga mga seksyon samtang nagtudlo ka sa plano sa
kalipay ug gamita ang impormasyon diha sa pagpasiuna nga
seksyon kon gikinahanglan. Kasagaran mas maayo nga tugu-
tan ang mga estudyante sa pagdiskobre og daghang mga tu-
bag kutob sa ilang mahimo pinaagi sa pagtugot kanila sa pag-
pangita sa gisugyot nga mga pakisayran sa kasulatan.

Kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta

• Asa man nagsugod ug motapos ang kinabuhi? (tan-awa sa
D&P 93:29; “Espirituhanong Paglalang,” p. 15). Ipasabut
nga ang gitas-on sa atong mga kinabuhi sa tinuoray mola-
pas pa sa mga bongbong sa klasehanan ug mopadayon
hangtud sa kahangturan diha sa duha ka mga direksyon.
Ang atong mga kinabuhi walay sinugdanan ug kini walay
katapusan.

• Unsa man ang inyong nahibaloan mahitungod sa inyong
Amahan sa Langit ug sa inyong kinabuhi uban kaniya sa
wala pa kamo matawo sa yuta? (tan-awa sa “Kinabuhi nga
Wala pa Dinhi sa Yuta,” p. 15).

• Unsa man ang gipasabut sa mahimong usa ka espiritu nga
anak sa Dios? Unsa man kamo sa wala pa niana? (tan-awa
sa “Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa Yuta” ug “Espirituha-
nong Paglalang,” p. 15). Ibitay ang plastik sa paper clip
aron sa paghulagway niini nga lakang.

• Kon kita nagpuyo uban sa Langitnong Amahan didto sa
kalibutan nga wala pa dinhi sa yuta ug kita imortal, nga-
nong kita wala man lang magpabilin didto? (tan-awa sa
“Kabubut-on” ug “Ang Dakong Konseho ug ang Gubat sa
Langit,” p. 15).

• Unsa man ang atong nahibaloan mahitungod sa mga kalai-
nan tali sa plano sa Langitnong Amahan ug sa alternatibo

ni Lucifer? (tan-awa sa “Kabubut-on” ug “Ang Dakong
Konseho ug ang Gubat sa Langit,” p. 15).

• Unsa man ang importante kaayo mahitungod sa kagawa-
san sa pagpili (kabubut-on) nga ang Dios motugot ni Luci-
fer ug sa iyang mga sumusunod nga mosupak ug magsu-
god og usa ka gubat sa langit? (tan-awa sa “Kabubut-on,”
p. 15).

Mortal nga kinabuhi

• Kon si Satanas sa katapusan ilabay ngadto sa kawanangan
sa kangitngit, ngano nga ang Dios mitugot man kaniya ug
sa iyang mga sumusunod nga moanhi sa yuta ug maghimo
og daghan kaayong mga kasamok? (tan-awa sa D&P 29:39).

• Nganong mahinungdanon man alang kanato nga moanhi
sa usa ka pisikal nga yuta ug moangkon ug usa ka pisikal
nga lawas? (tan-awa sa Moises 1:33–39; “Ang Dakong
Konseho ug ang Gubat sa Langit” ug “Pisikal nga Pagla-
lang,” pp. 15–16).

• Ngano nga ang Pagkapukan ni Adan ug ni Eva mahinung-
danon man? Unsa man ang giusab sa Pagkapukan? (tan-
awa sa 2 Nephi 2:19–25; “Ang Pagkapukan ug Mortali-
dad,” p. 16).

• Kon kita nagkinahanglan og usa ka yuta diin kita makasina-
ti og kasakit, kasubo, ug kamatayon, ngano nga ang Dios
milalang man niini isip usa ka paraiso agig pasiuna? (tan-
awa sa “Ang Pagkapukan ug Mortalidad,” p. 16).

• Nganong kinahanglan man nga adunay usa ka Manunu-
bos aron mahimo ang plano? (tan-awa sa “Ang Dakong
Konseho ug ang Gubat sa Langit,” p. 15). “Ang Pag-ula,”
p. 17).

• Ngano nga si Jehova (usa ka Dios kinsa mao usab si Jesu-
kristo) kinahanglan man nga mamahimong mortal (usa
ka tawo) aron mahimo ang plano? (tan-awa sa “Ang Pag-
ula,”p. 17).

• Nag-atubang og daghan kaayong mga tintasyon sa kalibu-
tan karon, unsaon man nato pag-usab ang atong mga pag-
kakinaiyanhon ug pagbuntog sa dautan? (tan-awa sa
1 Nephi 2:16; Mosiah 3:19; 4:1–3; 5:1–2; Ether 12:27).

Kinabuhi human sa yuta

• Unsa man ang kalainan tali sa pisikal nga kamatayon ug sa
espirituhanon nga kamatayon? Sa unsang paagi kita gilu-
was gikan sa matag usa? (tan-awa sa 2 Nephi 9:6–23; Alma
40:11–14; D&P 29:40–44; “Ang Misyon sa Simbahan ug ang
mga Baruganan ug mga Ordinansa sa Ebanghelyo,” “Ang
Pag-ula,” ug “Ang Kalibutan sa Espiritu,” p. 17).

• Sama sa unsa man ang kalibutan sa espiritu ug unsa man
ang atong buhaton didto? (tan-awa sa Alma 40:11–14; D&P
138:11–37; “Ang Kalibutan sa Espiritu,” p. 17).

• Kanus-a man kita hukman? Aduna bay mas labaw pa sa
usa ka paghukom? (tan-awa sa “Paghukom,” p. 17).

• Sa unsa man kita pagahukman? Ang tanan ba pagahukman
pinaagi sa susamang mga sumbanan? (tan-awa sa Mosiah
2:36–41; Alma 41:3–7; D&P 82:3; “Paghukom,” p. 17).
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• Unsay mahitabo niadtong kinsa wala gayud makadungog
mahitungod sa ebanghelyo niini nga kinabuhi? (tan-awa sa
D&P 138:1–37; “Paghukom,” p. 17).

• Sama sa unsa kita kon kita mabanhaw? (tan-awa sa Alma
11:42–45; “Paghukom” ug “Pagkabanhaw,” pp. 17--18).

• Unsa man ang katapusan natong padulngan ug sa unsa
kita mamahimo kon kita mosunod sa “mahinungdanong
plano sa kalipay”? (tan-awa sa D&P 76:50–70).

• Ngano nga ang atong Amahan sa Langit dili man lang
mohimo kanato nga mga dios nga dili kita moagi niining
mortal nga kasinatian? (tan-awa sa Alma 34:32–34).

Ikonsiderar ang pagpabilin sa pisi nga nakakutay sa makadi-
yot ug tan-awa kini kon gikinahanglan aron sa pagtabang sa
mga estudyante nga makita kon sa unsang paagi nga ang
ilang nakat-unan mohaum ngadto sa plano.

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang
kahibalo mahitungod sa plano nagtabang kanila nga makasa-
but kon ngano nga ang Ginoo nagsugo sa piho nga mga bu-
tang ug nagdili sa uban. Pagpili og usa ka sugo nga ang pipi-
la ka mga batan-on sa inyong dapit ingon og nakigbisog
(tingali sa pagkamatinuoron, moralidad, o pagtahud sa Igpa-
pahulay) ug pangutan-a ang mga estudyante kon ngano nga
ang pagsunod niana nga sugo adunay kahulugan kon kamo
nakasabut sa plano sa kalipay.

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa kaanin-
dot sa plano ug ang kaimportante sa paghinumdom kon nga-
nong anaa kita dinhi ug kon unsay gihimo sa Ginoo aron sa
pagtabang kanato nga makabalik ngadto kaniya.

Kinatibuk-ang Pagpasabut sa Plano sa Kaluwasan:
Sugyot 2 (90–100 ka minutos)

Ang usa ka diagram, sama sa mosunod, mahimong gamiton
sa pagtudlo sa plano sa kaluwasan. Kini nga pamaagi maayo
alang sa pagtudlo sa plano nga may matan-aw apan wala
magtudlo sa kronolohiya ingon man usab sa sugyot 1.

Pangutana og sama niadtong nakalista sa sugyot 1 samtang
ikaw nagdrowing og diagram diha sa pisara (o mahimo kang
mogamit og handout) ug hisguti ang mga elemento sa plano
sa kaluwasan. Pagdrowing og mga arrow aron sa pagtabang
og timaan sa atong pag-uswag diha sa plano. Kon mahimo,
tuguti ang mga estudyante sa pagdiskobre sa mga tubag
ngadto sa mga pangutana pinaagi sa pagpangita sa gisugyot
nga mga pakisayran sa kasulatan. Mahimo nimong ikonside-
rar ang pagbutang og tsart diha sa klasehanan aron mahimo
kang motan-aw niini sa tibuok tuig.

Kinatibuk-ang Pagpasabut sa Plano sa Kaluwasan:
Sugyot 3 (60–70 ka minutos)

Ang usa ka yano apan epektibo nga paagi sa kinatibuk-ang
pagpasabut sa plano sa kaluwasan nga naghatag og gibug-
aton sa kaimportante sa pagkamortal mao ang pasumbingay
sa usa ka taytayan. Mahimo ka nga magdrowing (diha sa pi-
sara o sa usa ka poster) og usa ka taytayan nga sama sa mo-
sunod nga diagram. Ayaw una butangi og label ang diagram
ug sulati kini samtang ang imong mga estudyante nagdisko-
bre sa mga bahin sa plano samtang magdungan kamo og tu-
on sa mga kasulatan.

Ipakita sa mga estudyante ang taytayan ug ipangutana: Un-
sa man ang mahimo sa usa ka taytayan nga dili mahimo
kon dalan lang? (Kini motabang kaninyo sa pagtabok sa usa
ka bung-aw o kal-ang.) Basaha ang Abraham 3:22 uban sa
imong mga estudyante ug tabangi sila nga masabtan kon
diin kita gikan ug dayon basaha ang Moises 1:39 sa pagta-
bang kanila nga masabtan kon asa ang gusto sa atong La-
ngitnong Amahan nga kita dad-on (pagka-imortal nagpasa-
but sa pagpuyo hangtud sa kahangturan; kinabuhing dayon
nagpasabut sa pagpuyo uban sa Dios ug pagkahimong 
sama kaniya; tan-awa sa “Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa
Yuta” ug “Espirituhanong Paglalang,” p. 15; “Kabubut-on,”
p. 15). Isulat ang Tanang mga Tawo sa ubos sa tumoy sa tay-
tayan ug Kinabuhing Dayon, uban sa ipasabut niini, sa laing
tumoy.
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Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Kay kita nagpuyo man uban sa Dios didto sa kalibutan nga
wala pa dinhi sa yuta, nganong mibiya man kita?

• Unsa nga kal-ang o bung-aw (sa laing pagkasulti, unsa nga
mga panaglahi) ang anaa tali sa atong mga kaugalingon ug
sa Langitnong Amahan sa dihang kita nagpuyo uban kani-
ya isip iyang espiritu nga mga anak?

Tabangi ang mga estudyante sa pagdiskobre nga bisan og
nagpuyo kita uban sa Langitnong Amahan, sa daghang mga
paagi kita dili pa sama kaniya (tan-awa sa 3 Nephi 12:48;
D&P 76:70; 88:41; 130:22; “Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa
Yuta,” p. 15).

Sultihi ang mga estudyante nga ang mga haligi nga nagsu-
porta sa taytayan narepresentar sa gihimo sa Langitnong
Amahan aron sa pagtabang kanato nga mahimong sama kani-
ya ug ang uban nga bahin sa taytayan sa taas ug sa tunga sa
mga haligi nagrepresentar sa angay natong buhaton. Ipabasa
sa mga estudyante ang Abraham 3:24–27 ug hibaloi kon un-
say gibuhat sa Langitnong Amahan alang kanato ug hisguti
kon ngano nga kana mahinungdanon man (tan-awa sa
“Kabubut-on,” “Ang Dakong Konseho ug ang Gubat sa
Langit,” ug “Pisikal nga Paglalang,” pp. 15–16). Isulat ang
Ang Paglalang sa unang haligi.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa sa ilang hunahuna
ang girepresentar sa ikaduhang haligi. Human sa pisikal nga
paglalang, unsa man ang gikinahanglan nga mahitabo aron
kita mahimong mas mahisama sa Langitnong Amahan? (tan-
awa sa 2 Nephi 2:22–25; “Ang Pagkapukan ug Pagkamortal,”
p. 16). Isulat ang Ang Pagkapukan sa ikaduhang haligi ug his-
guti og kadali kon sa unsang paagi nga ang Pagkapukan miu-
sab sa mga butang ug nagdala og kamatayon ug sala nganhi
sa kalibutan.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsay mahitabo kanato sa
pisikal ug sa espirituhanong paagi kon ang tanan magpabilin

diha usa ka napukan nga kahimtang. Basaha ang 2 Nephi
9:6–10 ug hisguti kon unsay gibuhat sa Dios aron sa pagta-
bang kanato nga mabuntog ang mga epekto sa Pagkapukan
(tan-awa sa “Ang Pag-ula,” p. 17). Pangutan-a ang mga es-
tudyante kon sa unsa nagrepresentar ang ikatulong haligi ug
sulati kini Ang Pag-ula ni Jesukristo. Ipangutana: Sanglit nga
si Jesukristo misaad sa pagtubos kanato gikan sa atong mga
sala, unsay atong responsibilidad aron ang plano atong maga-
mit sa atong kaugalingon? (tan-awa sa Alma 42:9–15).

Ipabasa sa mga estudyante ang Helaman 14:15–17 ug isulti
kon hain sa mga panalangin sa Pag-ula ang gihatag ngadto sa
tanang mga tawo sa walay pagtagad kon sa unsang paagi sila
nagpuyo (ang pagkabanhaw ug ang pagdala og balik ngadto
sa presensya sa Dios alang sa paghukom). Adunay uban nga
mga panalangin nga ihatag lamang niadtong kinsa naninguha
sa pagpangita niini. Ipabasa sa mga estudyante ang Mga Arti-
kulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3–4 ug ipalista ang nag-unang
mga butang nga gikinahanglan sa Dios nga atong buhaton
aron mapasaylo sa atong mga sala ug mahingpit (tan-awa
usab sa “Ang Misyon sa Simbahan ug ang mga Baruganan ug
mga Ordinansa sa Ebanghelyo,” p. 17).

Tapusa ang paglabel sa taytayan sama sa diagram ug pangu-
tan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang pag-
sabut sa plano sa kaluwasan nakatabang kanila nga makasa-
but kon ngano nga kita gisugo sa pagbuhat og pipila ka mga
butang ug gidid-an sa pagbuhat sa uban. Pagpili og pipila ka
mga sugo nga ang pipila ka mga batan-on sa inyong dapit
daw naglisud ug hisguti kon unsa ang gitudlo sa plano ngari
kanato mahitungod kon ngano nga ang Dios mihatag kanato
niadto nga mga sugo.

Basaha ngadto sa imong mga estudyante ang pamahayag ni
Presidente Boyd K. Packer sa “Paghukom” p. 17). ug ipakig-
bahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa “mahinung-
danong plano sa kalipay” nga giandam sa Langitnong Ama-
han alang sa iyang mga anak.
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Pasiuna
Si Jehova misugo kang Abraham sa pag-adto sa Ehipto aron
sa pagtudlo sa ebanghelyo. Sa mubong panahon sa wala pa
moabut si Abraham sa Ehipto (tan-awa sa Abraham 3:15), ang
Ginoo mitudlo kaniya sa mga kamatuoran nga nalangkob
diha sa Abraham 3–5.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga espiritu sa tanang mga tawo mahangturon. Sila

gi-organisar sa Langitnong Amahan ug nagpuyo uban ka-
niya sa wala pa sila matawo dinhi sa yuta (tan-awa sa
Abraham 3:18–23).

• Si Jesukristo adunay mas labaw nga kaalam, o “kahayag
ug kamatuoran” (D&P 93:36), kaysa tanan nga ubang mga
espiritu nga mga anak sa Langitnong Amahan, nga maoy
nakapahimo kaniya nga “sama sa Dios” (Abraham 3:24;
tan-awa sa bb. 19, 22–24).

• Si Jesukristo mao ang gipili nga mahimong Manluluwas
ug Manunubos sa espiritu nga mga anak sa Langitnong
Amahan kinsa miuyon nga mosunod sa plano sa Amahan
pinaagi sa pag-anhi sa yuta (tan-awa sa Abraham 3:24–28).

• Si Propeta Joseph Smith miingon, “Matag tawo nga adunay
katungdanan sa pagdumala sa mga lumulupyo sa kalibutan
gi-orden alang niana gayud nga katuyoan didto sa Dakong
Konseho sa langit sa wala pa mahimo ang kalibutan”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 365; tan-awa usab sa
Abraham 3:22–23; tan-awa usab sa D&P 138:55–56). Matag
usa kanato kinahanglan gayud nga mapamatud-an nga
matinud-anon niadto nga mga calling dinhi sa yuta (tan-
awa sa Abraham 3:25; tan-awa usab sa Alma 13:3–5, 8–10;
D&P 121:34–40).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Abraham 3:22–28 (Scripture Mastery, Abraham
3:22–23). Ang pagkasayud kon kinsa kita ug nga-

nong anaa kita dinhi makahatag kanato og mas dakong
kalig-on sa pagsagubang sa mga hagit ug sa pagkaplag
og hingpit nga kalipay sa kinabuhi. (35–40 ka minutos)

Pahinumdom: Bisan og ikaw naghisgut sa kinabuhi nga wala pa
dinhi sa yuta samtang nagtudlo ka sa plano sa kaluwasan, ki-
nahanglan nga kini unang hisgutan isip kabahin sa basahon ni
Abraham––ilabi na ang pakisayran sa scripture mastery. Ang
mosunod nga buluhaton mao ang kalihokan nga makatabang

sa mga estudyante nga makaila-ila sa usag usa ug moresulta og
usa ka panaghisgutan sa Abraham 3.

Isulat ang Kinsa Man Ako? Nganong Ania Man Ko Dinhi? diha
sa pisara. Dapita ang mga estudyante sa pagtubag sa mga pa-
ngutana pinaagi sa pagsulat og usa ka pagpaila sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa uban diha sa klase. Awhaga sila nga
magmamugnaon ug malingaw sa ilang mga tubag. Mahimo
nimo sila nga hangyoon sa paglista og mga paghulagway sa
ilang mga kaugalingon nga motubag sa unang pangutana, sa-
ma sa usa ka anak nga babaye, usa ka higala, usa ka estud-
yante, usa ka musikero, usa ka tighugas og plato, usa ka
sekretarya sa klase sa Laurel .

Human mapaila sa mga estudyante ang ilang mga kaugali-
ngon, sultihi sila nga si propeta Abraham nakakat-on og pipila
ka importante kaayo nga mga tubag niining sama nga mga pa-
ngutana. Ipabasa sa mga estudyante ang Abraham 3:22–28 ug
pag-andam og mga tubag sa mga pangutana diha sa pisara,
mohatag sa mga bersikulo kon diin nila nakit-an ang ilang
mga tubag. Ilista ang mga tubag ubos sa mga pangutana diha
sa pisara.

Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Unsa man ang inyong gibati mahitungod sa kasinatian ni
Abraham?

• Sa unsang paagi nga ang kahibalo nga naangkon ni
Abraham gikan niini nga pagpadayag nakaapekto sa
iyang kinabuhi?

• Sa unsang paagi nga ang pagkasayud nga kita anaa didto
sa konseho sa langit makaapekto sa atong mga desisyon
dinhi sa pagkamortal?

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon, “Ang dakong pagsulay
sa kinabuhi mao ang pagkamasulundon ngadto sa Dios” 
(sa Conference Report, Abr. 1988, 3; o Ensign, Mayo 1988, 4).
Isulat ang iyang pamahayag diha sa pisara ug tabangi ang
mga estudyante nga masag-ulo kini dayon. Mahimo nimo
nga isulat kini diha sa usa ka poster ug ibutang kini diha sa
inyong klasehanan. Tabangi ang mga estudyante nga makasa-
but nga bisan og si Abraham gipili alang sa piho nga mga ka-
tuyoan (tan-awa sa Abraham 3:23), kinahanglan gihapon niya
nga “masulayan” ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagka-
masulundon (tan-awa sa b. 25).

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente
Benson:

“Sulod sa dul-an sa unom ka libo ka tuig, ang Dios
mipatunhay kaninyo aron iandam ang inyong pag-
abut sa katapusan nga mga adlaw sa dili pa ang
Ikaduhang Pag-anhi. Matag miagi nga dispensasyon
sa ebanghelyo misangput ngadto sa apostasiya, apan

Abraham 3

ANG MGA BASAHON SA GENESIS, MOISES, UG ABRAHAM
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Hatag og pagpamatuod nga ang pagkahibalo kon kinsa ug
nganong anaa kita dinhi makahatag kanato og kalig-on sa pa-
nahon sa mga tintasyon ug makatabang kanato nga magma-
sulundon sa Dios ug mapamatud-an ang atong kaugalingon
nga matinud-anon.

Pasiuna
Kita wala gayud masayud kon kanus-a nadawat ni Moises
ang pagpadayag nga nakasulat sa Moises 1, apan ang mga
timailhan diha sa mga bersikulo nagtabang nga masulat kini
human sa iyang kasinatian sa nagdilaab nga sagbut (tan-awa
sa Moises 1:17; tan-awa usab sa Exodo 3:1–22; 4:1–17) ug sa
wala pa siya mobalik sa Ehipto aron sa pagluwas sa mga
anak sa Israel gikan sa pagkaulipon (tan-awa sa Moises
1:25–26). Dugang pa, kita nasayud nga si Moises misulat sa
basahon sa Genesis isip resulta sa mga pagpadayag nga
atong mabasa diha sa Moises 1 (tan-awa sa Moises 1:40–41).
Kini nga kapitulo puno sa panabut tungod sa daghan nga
mga rason, apan ilabi na tungod kay nagsulti kini kanato
kon giunsa ug ngano nga nadawat ni Moises ang unang pi-
pila ka mga kapitulo sa Genesis (tan-awa sa Moises 1:30).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
Kita dili makalahutay sa presensya sa Dios gawas kon kita
mausab pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo aron ang himaya
sa Dios makaduol kanato. Kini nga kausaban gitawag og
“transpigurasyon” (tan-awa sa Moises 1:2, 5, 9, 11, 25, 31).

• Kita mga anak sa usa ka nahimaya nga Langitnong
Amahan (tan-awa sa Moises 1:3–6).

Ang pagbaton og hugot nga pagtuo sa gahum ni Jesukristo,
kinsa mao si Jehova sa Daang Tugon, ang paghinumdom sa
atong relasyon ngadto sa Dios, ang pagsunod sa mga sugo,
ug ang pag-ampo makatabang kanato nga makabuntog sa
gahum ug tintasyon ni Satanas (tan-awa sa Moises 1:12–22;
tan-awa usab sa Mateo 4:10–11; Santiago 4:7).

• Ang Espiritu Santo ang nakapahimo kanato nga mas daling
makaila tali sa maayo ug sa dautan (tan-awa sa Moises
1:13–18; tan-awa usab sa D&P 93:36–37).

• Ang katuyoan sa mga buhat ug mga nilalang sa Dios mao
ang pagtabang sa iyang mga anak nga makadawat sa
pagka-imortal ug kinabuhing dayon (Moises 1:30–39).

• Si Jesukristo ang milalang niini nga yuta ug sa dili maihap
nga mga kalibutan nga sama niini (Moises 1:32–38; tan-awa
usab sa Moises 7:30).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 3, “God’s Work
and Glory,” mahimong gamiton sa pagtabang nga ma-

pakita ang atong balaang potensyal (tan-awa sa Old Testament
Video Guide alang sa mga sugyot sa pagtudlo). Ang Old
Testament Symposium 1995 Resource Videocassette presentation 1,
‘“For Mine Own Purpose,”’ nagtabang sa pagtino sa katuyo-
an sa plano sa kaluwasan isip mao “ang pagpahinabo sa pag-
ka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo” (Moises 1:39).
Ipaila ang video pinaagi sa pagsulti sa mga estudyante nga
kini usa ka pagdrama sa kasinatian ni Moises uban sa Ginoo.
Hangyoa sila sa pagpangita sa mga tubag nga gihatag sa
Ginoo sa mga pangutana ni Moises ug ngano nga kadto nga
mga tubag importante.

Moises 1:1–22. Ang kasinatian ni Moises naghulagway sa
tambag gikan ni Elder Dallin H. Oaks, usa ka sakop sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Siya miingon,
“I-establisar diha sa hunahuna sa usa ka batan-on nga tawo
ang gamhanan nga ideya nga siya anak sa Dios, ug kamo
naghatag og pagtahud sa kaugalingon ug kadasig sa pag-
paningkamot sa pagsulbad sa mga problema sa kinabuhi”
(sa Conference Report, Sept.–Okt. 1995, 31; o Ensign, Nob.
1995, 25). (25–30 ka minutos)

Isulat ang Kinsa ako? diha sa pisara. (Tingali nahisgutan na
nimo ang tubag niana nga pangutana samtang nagtuon sa
Abraham 3.) Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang

Moises 1

ang atoa dili gayud.… Ang Dios migahin sa iyang
pipila ka lig-on kaayo nga mga anak alang sa kata-
pusan nga panahon, aron madaugon nga modumala
sa gingharian. Ug diha kamo mosulod, kay kamo
mao ang henerasyon nga kinahanglan gayud nga 
i-andam aron sa pagsugat sa inyong Dios.… Ayaw
kasayop mahitungod niini––kamo dili sama sa uban
nga henerasyon. Wala pa gayud sukad nga may mas
gilauman sa pagkamatinud-anon sa ingon ka mubo
nga panahon sama sa anaa kanato.… Matag adlaw
kita sa atong kaugalingon naghimo og mga desisyon
nga nagpakita kon asa padulong ang atong pagsu-
porta. Ang katapusang resulta sigurado––ang mga
pwersa sa pagkamatarung mao ang modaug sa kata-
pusan. Ang wala pa nato mahibaloi nga kon asa ang
atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, karon ug sa uma-
abut, mobarug niini nga pakig-away––ug unsa kalig-
on ang atong pagbarug. Magmatinud-anon ba kita sa
atong katapusang mga adlaw, nga gi-orden nang da-
an nga misyon?” (gikutlo sa Marvin J. Ashton, sa
Conference Report, Sept.–Okt. 1989, 48; o Ensign,
Nob. 1989, 36–37).

Moises 1
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paagiha nga ang pagtubag sa mga tawo niana nga pangutana
makaapekto sa paagi sa pagpuyo nila sa ilang mga kinabuhi.

Isulat ang Ang tawo walay bili diha sa pisara ug pangutan-a ang
mga estudyante og mga pangutana nga sama sa mosunod:

• Unsa man ang inyong gibati mahitungod niana nga pa-
mahayag?

• Kini posible ba nga tubag sa pangutana nga Kinsa man ako?

• Ngano nga ang bisan kinsa mobati man nga ang tawo
walay bili?

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 1:9–11 ug ilha ang
mga timailhan nga nagpasabut kon nganong si Moises mii-
ngon man nga “ang tawo walay bili.”

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 1:1–11 ug, isip usa ka
klase, ilista unsay gitudlo niadto nga mga bersikulo mahitu-
ngod sa Dios. Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang
paagiha nga ang nalista matandi ngadto ni bisan kinsa nga
mortal nga tawo. Ipangutana: Mao ba kini ang hinungdan
kon nganong si Moises miingon nga “ang tawo walay bili”?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut kon kinsa ang
nagsulti diha sa Moises 1. Sultihi sila nga ang “Ginoong, Dios”
kinsa nakigsulti kang Moises sa Moises 1 mao si Jesukristo sa
wala pa dinhi sa yuta, kinsa mao si Jehova, bisan og iyang gita-
wag si Moises og “akong anak” (b. 4). Mao kini ang usa ka
ehemplo sa baruganan sa balaang pagtugyan sa awtoridad,
nga mao ang awtoridad sa pagtugot kang Jesukristo nga ma-
mulong nga nagrepresentar sa Langitnong Amahan daw ingon
og siya mao ang Langitnong Amahan.

Sa dihang si Adan gihinginlan sa Tanaman sa Eden, siya gipa-
pahawa gikan sa presensya sa Langitnong Amahan. Sukad ni-
ana, si Jesukristo nagbarug tali sa tawo ug sa Langitnong
Amahan isip atong Manlalaban ug Tigpataliwala. Si Elder
James E. Talmage, usa ka Apostol, misulat:

Ipatan-aw og usab sa mga estudyante ang Moises 1:1–11 ug
hatagig gibug-aton ang unsay nasayran ni Moises mahitu-
ngod sa iyang kaugalingon. Ipangutana:

• Unsa man ang atong bation nga tawgon og anak nga baba-
ye ug anak nga lalaki sa Dios?

• Sa unsang paagi ang atong relasyon ngadto kang Jesukristo
nagpakita kanato mahitungod sa atong potensyal?

Aron sa paghulagway sa atong potensyal, pagdala og liso sa
usa ka dakong kahoy ngadto sa klase. Samtang ikaw nagpaki-
ta niini, pangutan-a ang mga estudyante kon unsa sa ilang

hunahuna ang mahitabo niini. Sultihi ang mga estudyante
kon unsa nga matang sa kahoy gikan ang liso. Ipangutana:

• Unsa man ang potensyal niini nga liso?

• Giunsa ninyo pagkahibalo?

• Bisan og kini daw gamay ug dili mahinungdanon karon,
tungod sa potensyal niini, kini adunay bili nga dili pa ma-
sukod sa pagkakaron. Sa unsang paagi nga kini nga liso
matandi sa pamahayag ni Moises diha sa bersikulo 11?

• Sa unsang paagi nga ang liso susama kanatong tanan?

Basaha ang Moises 1:12–22 uban sa imong mga estudyante ug
tabangi sila nga makasabut kon unsa ka importante nga ma-
sayud kon kinsa kita ug unsa kita mamahimo, hinumduman
ang epekto niini nga kahibalo sa kasinatian ni Moises uban ni
Satanas. Ikonsiderar ang pagpangutana sa pipila ka mosunod
nga mga pangutana:

• Unsa man ang tawag ni Satanas kang Moises?

• Giunsa man pagtubag ni Moises?

• Unsa ka mapugsanon si Satanas?

• Sa unsang paagi nga ang kahibalo ni Moises mahitungod
sa Dios nakatabang kaniya nga mabuntog si Satanas?

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og usa ka baru-
ganan nga ilang nakat-unan gikan sa pagtuon niini nga mga
kasinatian ni Moises.

Moises 1:1–28. Kon anaa kanato ang Espiritu sa Ginoo,
mas makahimo kita sa pag-ila sa maayo gikan sa dautan
ug makahimo og maalamon nga mga pagpili. (20–25 ka
minutos)

Kon mahimo, ipangitngit ang klasehanan aron adunay ga-
may lamang nga kahayag. Ipakita sa mga estudyante ang
duha ka mga butang nga managsamang tan-awon apan ma-
naglahi og mga kolor (sama sa usa ka medyas nga lubos
ang pagka-asul ug usa ka medyas nga itom) ug ipahulag-
way nila ang bisan unsa nga kalainan nga ilang makita tali
sa duha ka mga butang. Pasigaa ang mga suga ug hangyoa
sila nga mosulay pag-usab. Ipabasa nila ang Moises 1:1–18
ug sultihi kon sa unsang paagi nga ang kalihokan matandi
ngadto sa unsay nahitabo ni Moises. Ipangutana: Unsa man
ang atong nakat-unan mahitungod kon nganong kinahang-
lan nga anaa kanato kanunay ang Espiritu ug espirituha-
nong mga kasinatian?

Ipabasa nila ang Moises 1:1, 5–9, 24–28 ug ilista unsay nakita
ug nakat-unan ni Moises. Ipabasa nila ang mga bersikulo 11,
14–15 ug ipapangita ang panghitabo o kasinatian nga nagtu-
got ni Moises nga makita ug makat-on sa tanan nga iyang gi-
himo. Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi
nga kining kasinatian nakapahimo niya sa paghimo og mas
maayo nga mga paghukom tali sa maayo ug sa dautan.

Isip usa ka klase, paghimo og usa ka lista sa unsay atong
mahimo sa pagdapit sa Espiritu Santo nganhi sa atong mga
kinabuhi aron kita makadawat sa mga panalangin sa perso-
nal nga pagpadayag ug mas labaw nga pag-ila. Awhaga ang

“Ang usa ka kinatibuk-ang konsiderasyon sa ebiden-
sya sa kasulatan mosangput ngadto sa pagpamatuod
nga ang Dios ang Amahan sa Kahangturan mipakita
sa Iyang kaugalingon ngadto sa yutan-on nga mga
propeta o mga tigpadayag sa pipila lamang ka mga
higayon, ug kon kini mahitabo gihimo kini aron sa
pagmatuod sa balaan nga awtoridad sa Iyang Anak,
si Jesukristo” (Jesus the Christ [1970], 39).

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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mga estudyante sa paggamit sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan (“Gasa sa Espiritu Santo,” pp. 64–65) ug (“pagpa-
dayag,” p. 196) sa pagpangita og pipila ka mga tubag diha
sa mga kasulatan. Ang lista mahimong maglakip sa pagtu-
on sa mga kasulatan (tan-awa sa Helaman 3:29), paghinul-
sol (tan-awa sa Alma 26:21–22), pagsalig ug pagsunod sa
mga sumbanan aron sa pagtabang kanato nga magpuyo og
usa ka maayong kinabuhi (tan-awa sa D&P 11:12–14), pag-
butang og una sa Ginoo sa atong mga kinabuhi (tan-awa sa
D&P 88:67–68), pag-ambit sa sakrament nga takus ug pag-
sunod sa nauban niini nga mga pakigsaad (tan-awa sa
3 Nephi 18:1–7).

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og mga pana-
hon sa dihang misunod sila sa mga pagpanudlo sa Ginoo ug
nadawat ang Espiritu diha sa ilang kinabuhi. Pagdapit og pi-
pila kinsa gusto nga mopakigbahin sa ilang mga kasinatian
uban sa klase.

Moises 1:24–40. Makapahupay ug makapadasig nga
masayud nga ang buhat ug himaya sa Dios mao ang
pagtabang kanato nga mamahimong sama kaniya. 
(15–20 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon sila nasayud ba kon un-
say ilang gusto nga kapanginabuhian. Dapita sila sa pagpasa-
but kon nganong gusto nilang buhaton kanang partikular nga
trabaho. Basaha ang Moises 1:6 ug tan-awa ang kalabut sa
trabaho nga gipabuhat kang Moises . Pangutan-a ang mga
estudyante sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man ang inyong bation kon kamo nasayud nga ang
Ginoo adunay trabaho nga ipabuhat kaninyo? Anaa ba?

• Basaha sa Moises 1:24–26 ug tan-awa ang trabaho nga
gipabuhat kang Moises. Unsa man nga trabaho ang inyong
gibati nga ihatag sa Ginoo kaninyo?

• Sa unsang paagi nga inyong masayran kon unsa ang inyong
trabaho?

• Unsa man sa inyong hunahuna ang trabaho sa Langitnong
Amahan, ni Jesukristo, ug sa Espiritu Santo?

• Basaha sa Moises 1:27–29 ug tan-awa kon unsay nakita ni
Moises mahitungod sa mga trabaho sa Dios. Kon inyong
makita ang unsay nakita ni Moises, unsa man kaha ang in-
yong mga pangutana?

Ipabasa sa mga estudyante ang bersikulo 30 ug ipapangita ug
pamarkahi ang duha ka mga pangutana nga gipangutana ni
Moises; ipabasa nila ang 31–40 ug ipapangita kon giunsa kini
pagtubag sa Ginoo.

Isulat ang pagka-imortal ug kinabuhing dayon diha sa pisara ug
pangutan-a ang mga estudyante kon unsay ipasabut sa matag
pulong ug sa unsang paagi nga kini managlahi. Ang mosu-
nod nga mga pulong ni Presidente Joseph Fielding Smith ma-
katabang sa mga estudyante nga makasabut sa kalainan tali
sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon:

Basaha ang Moises 1:39; 2 Nephi 26:23–24 ug pangutan-a ang
mga estudyante sa mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo sa buhat ug katuyo-
an sa Dios makahimo og kalainan sa atong mga kinabuhi?

• Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo nga si Jesukristo ang
naglalang niini nga yuta ug nag-antus ug namatay alang sa
mga sala sa mga tawo nagtudlo mahitungod sa iyang pasa-
lig ngari kanato?

• Sa unsang paagi nga kini nakatabang kanato nga mosalig
kaniya ug motuo nga ang atong kaayohan ang anaa sa
iyang hunahuna?

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang kauga-
lingong mga pagbati o mga pagtuo mahitungod sa pagsalig
diha sa Ginoo.

Moises 1:39 (Scripture Mastery). Ang katuyoan sa
mga buhat ug mga nilalang sa Dios mao ang pag-

tabang sa iyang mga anak nga makadawat sa pagka-
imortal ug kinabuhing dayon. (15–20 ka minutos)

Isulat ang tibuok teksto sa Moises 1:39 diha sa pisara ug taba-
ngi ang mga estudyante nga masag-ulo ang bersikulo. Usa ka
pamaagi mao ang pagpabalik-balik nila sa pagbasa niini og
kusog isip usa ka klase. Human mabalik-balik sa mga estud-
yante ang bersikulo sa pipila ka mga higayon, papasa ang pi-
pila ka mga pulong ug ipabalik na usab nila ang bersikulo.
Padayona kini nga proseso hangtud nga ang tibuok bersikulo
mapapas ug ang klase makasag-ulo na niini.

Sultihi ang mga estudyante nga ang pagkutlo sa kasulatan
hapit ingon kaimportante sama sa pagsabut unsay ipasabut
sa kasulatan ug unsaon paggamit niini sa atong mga kinabuhi.
Pangutan-a sila kon ngano nga kini nga baruganan tinuod ug
awhaga sila sa pagpokus sa ilang atensyon lapas pa sa pag-
sag-ulo sa mga pulong ug sa pagbaton og mas lawom nga
pagsabut sa Moises 1:39. Isip ehemplo, ipangutana:

• Unsa ang girepresentar sa pan ug tubig diha sa sakrament?

• Sa unsang paagi nga kini nga mga simbolo sa sakrament
nagtabang kanato nga makasabut kon giunsa ni Jesukristo

“Ang pagka-imortal ug ang kinabuhing dayon duha
ka managlahi nga mga butang, ang usa lahi kay sa
usa. Ang matag tawo makadawat sa pagka-imortal,
maayo man siya, dautan, o lahi, kay ang pagkaban-
haw gikan sa mga patay madawat sa tanan.

“Ang kinabuhing dayon usa ka butang nga idugang.
Walay usa ang makadawat og kinabuhing dayon ga-
was lamang niadtong nagsunod sa mga sugo sa
Ginoo ug busa angayan nga mosulod ngadto sa iyang
presensya…. Mao kana ang kinabuhing dayon, nga
makapuyo sa presensya sa Amahan ug makadawat
og kahimayaan gikan kaniya” (Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:4–5).

Moises 1
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pagtabang sa pagpahinabo sa atong pagka-imortal ug kina-
buhing dayon?

• Unsa man ang gilauman sa Ginoo nga atong buhaton aron
sa pagtabang kaniya sa pagpahinabo sa pagka-imortal ug
kinabuhing dayon sa uban? (Pananglitan, hisguti kon sa
unsang paagi nga ang misyonaryo nga buhat ug ang ma-
hangturon nga kaminyoon mahinungdanon sa pagpatu-
man sa buhat sa Langitnong Amahan.)

Pasiuna
Ang mga kasulatan naglangkob sa tulo ka mga asoy sa
Paglalang (tan-awa sa Genesis 1–2; Moises 2–3; Abraham 4–5;
adunay asoy usab nga gihatag diha sa templo). Dinhi niini
nga seksyon atong gamiton ang asoy diha sa Moises 2–3 ug
motan-aw sa Genesis 1–2 ug Abraham 4–5 kon gikinahanglan.

Ang plano sa kalipay gihatag pinaagi sa usa ka mahigugmaon
nga Langitnong Amahan aron sa pagtabang sa iyang mga anak
nga makadawat sa pagka-imortal ug makabaton og kinabu-
hing dayon. Ang paglalang sa usa ka yuta––diin ang iyang es-
piritu nga mga anak ipadala aron makabaton og usa ka pisikal
nga lawas, masulayan, ug mapalambo ang balaang mga kinai-
ya––mahinungdanon niini nga plano. Ang mga kasulatan nag-
hatag og igo nga mga detalye mahitungod sa Paglalang aron sa
pagtabang kanato nga masabtan ang tahas ni Jesukristo diha sa
Paglalang ug ang balaang katuyoan sa Paglalang.

Ang asoy sa kasulatan sa Paglalang wala maghatag og detalye
kon giunsa o kanus-a ang yuta gilalang apan kini nagpamatuod
kon ngano nga kini gilalang ug kinsa ang tiglalang (tan-awa sa
Moises 1:31–32, 39). Ang Ginoo misaad nga ang adlaw moabut
nga ang piho nga mga detalye mahitungod sa paglalang niini
nga yuta ipadayag (tan-awa sa D&P 76:5–10; 101:32–34).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Si Jesukristo (Jehova) ang milalang sa kalangitan ug sa

yuta ubos sa mando sa Amahan (tan-awa sa Moises 2:1;
tan-awa usab sa D&P 38:1–3; 76:23–24; Moises 2:31–33).

• Ang yuta wala gilalang gikan sa wala; kini giorganisar
gikan sa anaa na nga mga butang (tan-awa sa Genesis 1;
Moises 2; Abraham 4).

• Ang mga espiritu sa tanan nga buhi nga mga butang gila-
lang sa espirituhanon nga paagi sa wala pa kini gilalang sa
pisikal nga paagi (tan-awa sa Genesis 2:4–5; Moises 3:4–5).

• Si Adan mao ang unang lalaki. Siya ug ang iyang asawa, si
Eva, gilalang sa literal nga hitsura sa Dios ug ang tanang
mga tawo sa yuta nagagikan kanila (tan-awa sa Genesis
1:26–27; Moises 2:26–27).

• Ang Dios mi-orden og usa ka adlaw sa pito aron ang mga
tawo mopahulay gikan sa ilang mga buluhaton ug mosim-
ba kaniya (tan-awa sa Genesis 2:1–3; Moises 3:1–3; tan-awa
usab sa Exodo 20:8–11).

• Gikan sa sinugdanan, ang Dios mihatag sa tawo og kabubut-
on, nga mao ang gahum sa paglihok alang sa kaugalingon.
Ang tanang mga pagpili nga gihimo pinaagi sa paggamit sa
kabubut-on sa usa ka tawo adunay mga sangputanan nga
gibasi sa mahangturon nga mga balaod (tan-awa sa Moises
3:16–17; tan-awa usab sa 2 Nephi 2:16, 27; D&P 130:20–21).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 5, “The Creation,”
mao ang mahitungod sa dapit sa Paglalang diha sa pla-

no sa atong Langitnong Amahan (tan-awa sa Old Testament
Video Guide alang sa mga sugyot sa pagtudlo).

Genesis 1:1; Moises 2:1; Abraham 4:1. Ang katuyoan sa
mga asoy sa kasulatan mahitungod sa Paglalang dili aron
sa pagtubag sa mga pangutana sama sa giunsa paglalang
ang yuta, unsa na kadugayon ang Paglalang nahitabo, o
unsa ka dugay sa proseso sa paglalang; ang katuyoan niini
mao ang pagtubag sa mas importante nga mga pangutana
kon ngano nga ang yuta gilalang ug kinsa ang naglalang
niini. (20–25 ka minutos)

Pagbutang og hulagway o gamita ang konsepto sa usa ka ar-
tist mahitungod sa universe (tan-awa sa mosunod nga dia-
gram; usab sa p. 223) o sa langit nga puno sa mga bitoon.
Hisguti uban sa mga estudyante ang relasyon tali sa atong
yuta ug sa nailhan nga universe ug sa ka halapad kaayo niini
nga mga nilalang.

Ang Nailhan nga Universe

Ang Atong Solar System

Minilyon ka mga galaxy

Ang Atong Galaxy ug ang Kinadul-an 
nga mga Kasilinganan Niini

Ang Kinadul-an nga mga Grupo sa mga Galaxy

Ang Atong Yuta
12,756 ka mga kilometro 

(7,927 ka mga milya) sa diyametro
.000016 ka mga light-year gikan sa adlaw
Nagkinahanglan ang kahayag sa adlaw og 

8 ka minutos aron moabut kanato

.000063 ka mga light-year ang diyametro
Nagkinahanglan kini sa kahayag sa adlaw og 

sobra 5 ka oras aron moabut sa Pluto.

100,000 ka mga light-year ang diyametro
Gatusan ka binilyon nga mga bitoon

150,000,000 ka mga light-year ang diyametro

4,000,000 ka mga light-year ang diyametro

40,000,000,000 ka mga light-year ang diyametro

Ang usa ka light-year mao ang gilay-on sa kahayag nga 
nagtuyok sa usa ka tuig sa gikusgon nga 186,000 ka 
mga milya kada segundo, nga mga 9.5 ka trilyon ka mga 
kilometro (dul-an sa 5.9 ka trilyon ka mga milya).

Genesis 1–2; Moises 2–3;
Abraham 4–5

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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Pagdala og usa ka puzzle nga adunay mga 200 ka mga piraso
ngadto sa klase ug hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsi-
derar kon unsa ka yano ug ka gamay ang puzzle kon itandi
sa tibuok universe. Dapita ang usa ka estudyante sa pagsulay
ug pagtakdo sa puzzle pinaagi sa pag-uyog sa mga sulod sa
kahon ug paghulog sa mga piraso diha sa salog. Awhaga ang
estudyante nga mosulay og balik, niining higayona mas ma-
ninguha nga magkatakdo kini. Ipangutana: Kon ang usa ka
butang nga ingon ka yano sama niini nga puzzle nga dili ya-
no nga matakdo, unsa man ang ikasulti niana kanato mahitu-
ngod sa usa ka butang nga ingon ka dako sama niini nga yuta
o universe? Hisguti kon unsay natudlo sa eksperimento mahi-
tungod sa panginahanglan alang sa usa ka tiglalang o usa ka
tawo nga motabang sa pagtakdo sa mga elemento.

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 2:1 ug Abraham 4:1 ug
ipapangita kon unsa ang gitudlo niini nga mga bersikulo ma-
hitungod sa Paglalang. Awhaga ang mga estudyante sa pag-
pangita dayon kon kapila makita ang pulong Dios diha sa
Moises 2–4 ug Abraham 4–5 diin ang Paglalang mao ang gi-
hisgutan. Pangutana kon ngano sa ilang hunahuna nga kana
nga pulong gihatagan og dako kaayong gibug-aton.

Aron sa pagtabang nga mahatagan og gibug-aton ang impor-
tante nga kamatuoran nga si Jehova––si Jesukristo––mao ang
Tiglalang, pagkonsiderar sa pagbuhat og usa o labaw pa sa
mosunod nga mga kalihokan:

• Kantaha ang “My Heavenly Father Loves Me” (Children’s
Songbook, p. 228) ug hisguti ang mensahe niini.

• Pahunahunaa ang mga estudyante, padad-a sa klase, o pa-
drowinga og butang nga nagpahinumdom kanila nga adu-
nay usa ka Dios ug nga siya nahigugma kanila. Dapita sila
sa pagpakigbahin niini diha sa klase.

• Basaha ang Alma 30:43–44 ug Moises 6:63 ug hisguti kon sa
unsang paagi nga ang tanan sa kinaiyahan nagpamatuod
ni Jesukristo isip Tiglalang ug sa iyang misyon isip atong
Manununbos.

Genesis 1–2; Moises 2–3; Abraham 3–4. Ang Paglalang
nahuman uban sa kahan-ay ug walay pagkasayop sumala
sa plano sa Langitnong Amahan. (30–35 ka minutos)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa han-
ay sa mga panahon sa Paglalang, pabuhata sila sa kalihokan A
alang sa Genesis 1; Moises 2:1 diha sa ilang mga giya sa estud-
yante sa pagtuon. Hisguti ang han-ay sa Paglalang ug dapita
ang mga estudyante sa pagpakigbahin kon unsay nagustohan
nila atol sa kalihokan.

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 2:10, 12, 18, 21, 25, 31.
Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man ang tan-aw sa Ginoo sa matag bahin sa
Paglalang pagkahuman niini?

• Unsa man ang ipasabut niini nganha kaninyo nga ang
Paglalang ingon niana kaanindot? Ngano man?

• Unsa man ang inyong gibati sa pagkasayud nga ang mga
tawo mao ang labing nindot sa tanan nga mga nilalang sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo?

Ipataas ang usa ka kopya sa Biblia ug pangutan-a ang mga es-
tudyante kon mas importante ba nga masabtan ang pisikal
nga hitsura sa basahon (sama sa hapin niini, papel, ug matang
sa istilo) o ang mensahe ug kahulugan niini nganha sa atong
mga kinabuhi. Ipasabut nga bisan og ang paghimo, pag-im-
printa, ug ang kasaysayan sa Biblia makapaikag, ang mensahe
ug kahulugan sa mga sulod niini mao ang labing importante.
Ipangutana kon ingon ba usab niana ang paglalang sa yuta.

Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara:

• Sa unsang paagi?

• Unsa ka dugay?

• Kinsa?

• Alang sa unsa nga katuyoan?

Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Kon ang mga pangutana sa pisara may kalabutan sa pagla-
lang sa yuta, sa unsa nga han-ay ninyo kini ilista mahitu-
ngod sa kaimportante niini nganha sa inyong kaluwasan?
Ngano man?

• Basaha ang Moises 1:39. Unsa man ang balaang katuyoan
sa paglalang niini nga yuta?

Ipasabut nga bisan og adunay daghan pa kaayo nga wala
nato masayri ug masabti mahitungod sa paglalang niini nga
yuta (tan-awa sa D&P 101:32–33), ang mga asoy sa kasulatan
mahitungod sa Paglalang mohatag kanato og mga tubag sa
pipila ka labing importante nga mga pangutana.

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Mark E.
Petersen, kinsa usa ka Apostol, ug hisguti ang mga tubag sa
mga estudyante sa mga pangutana nga iyang gipangutana:

Genesis 1:26–27 (Scripture Mastery). Kita tinuod ga-
yud nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga ba-

baye sa Langitnong Amahan ug gilalang sa iyang hitsura.
(15–20 ka minutos)

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin og
pipila ka mga paagi nga sila susama sa ilang mga ginikanan,
ilabi na ang mga kinaiya nga ilang nadawat o nakat-unan gi-
kan sa ilang mga ginikanan (sama sa pisikal nga mga kinaiya,
mga nabatasan, mga batasan, mga mithi, ug espirituhanon
nga mga gasa). Ipangutana:

• Unsa ka sagad kini alang sa usa ka anak nga magdako ug
daw ingon og susama sa iyang mga ginikanan?

“Kita nakasabut ba kon unsa gayud ang kahulugan
niini nga yuta alang kanato? Ato bang nakita kon nga-
no nga kini gihimo? Kita nakasabut ba sa katuyoan ni-
ini? Ato bang nakita nga dili aksidente o sulagma
kalabut sa gigikanan niini? Ato bang nakita nga ang
paglalang niini tukma ug matuod, kompleto ug eks-
klusibo, usa ka buhat sa Dios?” (sa Conference Report,
Abr. 1983, 86; o Ensign, Mayo 1983, 64).

Genesis 1–2; Moises 2–3; Abraham 4–5
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• Basaha ang Genesis 1:26–27. Kang kinsa nga hitsura kita
gilalang?

• Unsa nga mga kinaiya ug mga batasan ang atong nadawat
gikan kaniya?

• Sa unsang paagi nga ang pagkasayud nga kita gilalang diha
sa hitsura sa atong Langitnong Amahan nakatabang kanato
nga masayud nga kita mahimong motubo nga sama Kaniya?

Niadtong 1909 ang Unang Kapangulohan namahayag:

Pagka 1995 ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles mipahayag:

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga
ang pagkasayud nga sila gilalang diha sa hitsura sa ilang
Langitnong Amahan nakatabang nga madugangan ang ilang
pagbati sa bili sa kaugalingon. Papangitaa sila sa uban nga
mga kasulatan nga nagtudlo nga kita mga anak sa Dios ug
gilalang diha sa iyang hitsura. Awhaga sila sa paggamit sa
Ang Giya sa mga Kasulatan alang sa Genesis 1:26–27.
Paghimo og usa ka lista sa mga kasulatan nga ilang makit-
an ug awhaga sila sa pagsulat sa pipila niadto nga mga pa-
kisayran tapad sa mga bersikulo sa scripture mastery. Dapita
ang mga estudyante sa pagpili og pipila ka mga bersikulo
gikan sa ilang lista ug sultihi kon unsaon nila kini paggamit
aron sa pagtabang og usa ka higala nga makat-on mahitu-
ngod sa Langitnong Amahan.

Si Elder M. Russell Ballard, usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon:

Genesis 2:1–3. Ang Dios mi-orden og usa ka adlaw sa
pito aron ang mga tawo mopahulay gikan sa ilang mga
buluhaton ug mosimba kaniya. (10–15 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsang adlawa sa semana nga mas malingaw kamo kay sa
uban?

• Unsa man ang nakapahimong lahi nianang adlawa sa uban?

• Basaha ang Moises 2:31. Giunsa man ni Jehova paghulag-
way sa iyang gilalang sa dihang nahuman niya kini?

• Basaha ang Moises 3:1–3. Unsa ang giingon sa mga kasula-
tan nga nahitabo atol sa pagtapus sa Paglalang?

• Giunsa man sa Ginoo pagtagad ang ikapito nga adlaw nga
lahi gikan sa laing unom ka adlaw sa Pagalalang?

• Sa unsang paagi nga ang Ginoo nagdahum kanato nga mo-
sunod sa iyang ehemplo?

Ipasabut nga ang Ginoo mihatag na usab og gibug-aton sa ka-
importante sa Adlawng Igpapahulay didto sa Bukid sa Sinai.
Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 20:8–11; 31:13, 16–17
aron makahibalo kon ngano nga kinahanglan man nga atong
ibalaan ang adlaw nga Igpapahulay. Isulat ang mga tubag sa
mga estudyante diha sa pisara ug hisguti kini.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang gipasabut sa
Igpapahulay isip usa ka timailhan ug usa ka pakigsaad uban
sa Ginoo (tan-awa sa Exodo 31:13, 16). Ipangutana kon unsa
ang mahitabo kon atong ibaliwala o isalikway ang atong mga
pakigsaad uban sa Ginoo.

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 58:13–14 ug Doktrina
ug mga Pakigsaad 59:9–21 ug ipapangita ang mga panalangin
nga atong madawat pinaagi sa pagsunod sa sugo sa pagbala-
an sa Igpapahulay. Awhaga ang mga estudyante nga kina-
hanglang mosunod niana nga sugo aron madawat nila unta
ang dakong mga panalangin nga gisaad sa Ginoo ngadto sa
iyang mga tawo sa pakigsaad.

Genesis 2:15–17; Moises 3:15–17. Ang kabubut-on mahi-
nungdanon ngadto sa istorya nila ni Adan ug Eva ug ngad-
to sa atong mahangturon nga pag-uswag diha sa plano sa
kaluwasan sa Langitnong Amahan. (15–20 ka minutos)

Isulat ang Kagawasan dili libre diha sa pisara. Pangutan-a ang
mga estudyante:

• Unsa man sa inyong hunahuna ang gipasabut niana nga
hugpong sa mga pulong?

• Ngano man nga ang kagawasan dili libre?

• Unsa man ang gipasabut sa pulong ngalibre ingon sa giga-
mit diha sa pamahayag? (Walay bayad.)

nga mga nilalang sa Dios; kita gilalang diha sa iyang
hitsura” (sa Conference Report, Abr. 1988, 66–67; o
Ensign, Mayo 1988, 58).

“Kon kita motan-aw aron makita ang ebidensya sa
paglalang sa atong palibut, gikan sa usa ka lusok sa ba-
las ngadto sa talagsaon nga mga planeta, kita makaam-
go nga kita mao ang labing mahinungdanon sa tanan

“Ang tanang katawhan––lalaki ug babaye––gilalang
diha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hinugugma
nga anak nga lalaki ug babaye sa langitnon nga mga
ginikanan, ug, sa ingon, ang matag usa adunay mga
kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong
usa ka dios. Ang pagkalalaki o pagkababaye mao
ang mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa
kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal,
ug sa walay katapusan nga pag-ila ug katuyoan”
(“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa
Kalibutan,” Ensign, Nob. 1995, 102).

“Ang tanang mga lalaki ug mga babaye adunay pag-
kasama sa Amahan ug Inahan sa tanan, ug tinuod ga-
yud nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye
sa Dios” (sa James R. Clark, comp., Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 6 vols. [1965–75], 4:203).

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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Dapita ang mga estudyante sa paghatag og mga ehemplo sa
bayad sa kagawasan ug basaha ang mosunod nga pamahayag
gikan ni Elder Boyd K. Packer:

Pangutan-a ang mga estudyante ngano sa ilang hunahuna
nga ang mga kasulatan wala man gayud mag-ingon nga ang
kabubut-on libre. Tabangi sila nga makasabut nga samtang
ang gasa sa kabubut-on naghatag kanato og kagawasan sa
pagpili (tan-awa sa 2 Nephi 2:27), nga tingali nagsugyot kon
ngano nga kini usahay hunahunaon nga “libre,” kita ang ma-
nubag alang sa matag “libre” nga pagpili nga atong himoon
(tan-awa sa D&P 101:78). Sa laing pagkasulti, kita dili maka-
himo og mga pagpili ug usab mahimong libre gikan sa mga
responsibilidad ug mga sangputanan niadtong mga pagpili
gawas kon kita dili makapanubag tungod sa atong batan-on
nga pangidaron o ubos nga kapasidad sa panghunahuna.

Ipasabut nga ang Genesis 2 ug Moises 3 nagsulti kon giunsa
sa Ginoo sa pagsiguro nga sila si Adan ug Eva makabaton og
kabubut-on. Pakopyahi ang mosunod nga tsart, ipabiling wa-
lay sulod ang “Mokaon” ug “Dili Mokaon” nga mga kahon.
Pasulati sa imong mga estudyante ang mga kahon samtang
sila magtuon niini nga kalihokan.

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 3:9, 15–17 ug tan-awa
kon unsa ang gisulti sa Dios ngadto ni Adan mahitungod sa

pagkaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan.
Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Nephi 2:15–16. Ipangutana:

• Ngano nga mahinungdanon man alang nila ni Adan ug
Eva nga adunay pagpili?

• Basaha ang 2 Nephi 2:22–23. Unsa man kaha ang mahitabo
kon sila si Adan ug Eva wala mokaon sa gidili nga prutas?

• Basaha ang 2 Nephi 2:24–29. Unsa man ang kalainan nga na-
himo ngari kanato sa ilang pagpili nga mokaon sa prutas?

Aron sa paghulagway kon unsay kahulugan ngari kanato sa
pagpili nila ni Adan ug Eva, pagbutang og usa ka panaksan sa
usa ka klase nga prutas diha sa lamesa. Pagbutang og usa ka
buok nga laing klase sa nindot kaayo ug makapadani kaayo
nga prutas tapad sa panaksan sa prutas. Dapita ang usa ka es-
tudyante sa pagbarug tapad sa lamesa nga adunay mga prutas
ug dayon butangi og usa ka linya nga utlanan liyok gayud sa
lamesa ug sa estudyante. Sultihi ang estudyante nga siya mahi-
mong mokaon kutob sa iyang gusto gikan sa panaksan nga
adunay mga prutas basta kutob lamang sa gitakda nga dapit.
Ang usa ka buok nga prutas mahimo lamang kaonon sa gawas
nga dapit, apan sa higayon nga molapas sa utlanan ang estud-
yante dili makasulod og balik. Sultihi ang estudyante nga kon
nahimo na ang pagpili sa pagkuha sa usa ka buok prutas balik
sa iyang lingkuranan ug kaonon kini, mosaad ka nga mohatag
sa tibuok klase og usa ka ganti nga bisan unsa nga matang (usa
ka buok prutas o usa ka butang) inig sunod klase.

Ribyuha ang sitwasyon: Ang estudyante mahimong magpabi-
lin sulod sa utlanan nga dapit ug mokaon kutob sa magusto-
han gikan sa panaksan nga adunay prutas o ang estudyante
mahimong mopunit sa usa ka buok prutas, mobiya sa dapit, ug
mopahinabo sa usa ka ganti alang sa tibuok klase. Ipangutana:

• Sa unsang mga paagi nga ang kabubut-on anaa niini nga
sitwasyon?

• Unsaon man sa pagtandi niini nga sitwasyon ngadto sa sit-
wasyon nila ni Adan ug ni Eva?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga si Adan, sa
paggamit sa iyang kabubut-on, mihimo sa pagpahinabo sa
Pagkapukan alang kanato, naghimong posible sa pagkamor-
tal “nga ang mga tawo naingon” (2 Nephi 2:25); ug si Jesus
nagbuhat alang kanato sa pagpahinabo sa Pag-ula, naghi-
mong posible sa pagkabanhaw ug kapasayloan (tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 15:22).

Pasiuna
Ang bag-o nga pagpadayag nagpamatuod nga ang
Pagkapukan maayo, mahinungdanon, ug usa ka giplano nga
lakang sa mahangturon nga pag-uswag sa tanan nga mga anak
sa Langitnong Amahan. Ang Daang Tugon mipasabut kon un-

Genesis 3; Moises 4

Mga Pagpili 
ni Adan

Mokaon Dili Mokaon

Mokaon o Dili Mokaon?

Magpabilin sa 
tanaman diha sa usa 

ka terrestrial nga 
kahimtang nga 

walay mga anak 
ug dili mamatay.

Mobiya sa tanaman 
ug mahimong ubos 
sa kamatayon, apan 

may oportunidad nga 
mamahimong usa 

ka celestial nga 
binuhat sama 

sa Dios.

Ang Kahoy 
sa Kahibalo
 sa Maayo 
ug Dautan

“Ang hugpong sa mga pulong ‘kagawasan sa pagpili’
dili makita sa kasulatan. Ang kabubut-on nga gipa-
mulong lamang diha mao ang matarung nga kabubut-on,
‘nga,’ ang Ginoo miingon, ‘Ako mihatag ngadto kani-
ya, aron ang matag tawo mao ang manubag sa iyang
kaugalingon nga mga sala sa adlaw sa paghukom’
(D&P 101:78; italics gidugang)” (sa Conference Report,
Abr. 1992, 92; o Ensign, Mayo 1992, 67).

Genesis 3; Moises 4
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sa ang nahitabo sa Pagkapukan apan wala mipasabut kon nga-
no nga kini nahitabo o unsa ang kahulugan niini ngari kanato.
Ang usa ka hinungdan niini tingali mao ang pagkawala sa mga
yano ug bililhon nga mga kamatuoran gikan sa Biblia (tan-awa
sa 1 Nephi 13:25–29). Isip mga miyembro sa Simbahan, kita
mas makasabut sa doktrina sa Pagkapukan tungod kay daghan
sa nawala gipahiuli diha sa Basahon ni Mormon, sa Doktrina
ug mga Pakigsaad, ug sa Perlas nga Labing Bililhon.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Si Satanas nagpadayon sa pagpasiugda og gubat dinhi sa

yuta nga iyang gisugdan sa langit pinaagi sa pagguba sa
plano sa kalipay sa Langitnong Amahan (tan-awa sa Moises
4:1–6; tan-awa usab sa Pinadayag 12:7–17; D&P 76:28–30).

• Si Satanas nagtinguha sa paghimo nga ulipon niadtong
kinsa dili maminaw sa mga pulong sa Ginoo pinaagi sa
pagbuta ug pag-ilad kanila (tan-awa sa Moises 4:4; tan-awa
usab sa Joseph Smith––Mateo 1:37).

• Si Satanas namakak ni Eva, nagtintal kaniya sa pagkaon sa
bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan. Si
Adan mipili usab nga mokaon sa bunga, nagpahinabo sa
Pagkapukan––“nga ang tawo naingon” (2 Nephi 2:25)––ug
aron mapadayon ang plano sa kaluwasan (tan-awa sa
Genesis 3:1–6; Moises 4:5–18).

• Ang Ginoo misulti nila ni Adan ug Eva sa mga resulta sa
Pagkapukan, nga atubangon nila ug sa tanang mga tawo
isip mga mortal dihi sa yuta, lakip ang sala, kasakit, mga
anak, trabaho, kamatayon, ug pagbiya sa presensya sa Dios
(tan-awa sa Genesis 3:16–24; Moises 4:23–25; tan-awa usab
sa Alma 42:2–10; Moises 5:1–4; 6:48–49).

• Ang mga resulta sa Pagkapukan alang sa kaayohan nila ni
Adan ug Eva. Kini maayo nga kita makapili tali sa maayo
ug sa dautan, makasinati og kasakit, makabaton og mga
anak, makatrabaho, ug sa katapusan mobiya sa pagka-
mortal pinaagi sa pisikal nga kamatayon (tan-awa sa
Genesis 3:16–24; tan-awa usab sa Moises 5:9–11).

• Ang bana mao ang mangulo sa iyang asawa ug sa pamilya
diha sa pagkamatarung ug mosangkap sa ilang mga pangi-
nahanglan (tan-awa sa Genesis 3:16–20; Moises 4:22; tan-
awa usab sa Mga Taga-Efeso 5:22–31).

• Ang trabaho ug mga pagsulay diha sa pagka-mortal mahi-
nungdanon ug mahimong usa ka panalangin (tan-awa sa
Genesis 3:16–19; Moises 4:22–25).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 6, “The Fall,”
nagtudlo kanato kon sa unsang paagi nga ang

Pagkapukan mahinungdanon sa plano sa Langitnong
Amahan (tan-awa sa Old Testament Video Guide alang sa mga
sugyot sa pagtudlo).

Moises 4:1–6. Ang gubat nga nagsugod sa langit wala pa
nahuman; si Satanas naningkamot pa gihapon sa paggu-
ba sa plano ug sa mga anak sa Langitnong Amahan.
(5–10 ka minutos)

Isulat sa pisara ang Gubat sa Langit. Pagdrowing o pagpakita
sa mga estudyante og usa ka hulagway sa pipila ka mga hina-
giban sa militar ug ipangutana:

• Unsa nga matang sa gubat sa inyong hunahuna ang gubat
sa langit?

• Mahitungod sa unsa man ang gubat? (tan-awa sa D&P
29:36–38; Moises 4:1–4).

Ipapangita nila ang Pinadayag 12:7–11 ug tan-awa kon kinsa
ang apil sa gubat. (Miguel ug ang iyang mga anghel––nga
naglakip kanato––batok ni Satanas ug sa iyang mga anghel.)
Basaha ang Moises 4:1–6 ug ipangutana:

• Giunsa man ni Satanas pagkuha sa ikatulong bahin sa pa-
non sa langit nga mosunod kaniya?

Giunsa man niya pagtanyag aron matuman ang plano sa Dios?

• Sa unsang paagi nga ang pagguba sa kabubut-on sa tawo
mitugot kang Satanas nga magmalampuson?

Itandi unsay gisulti ni Satanas ngadto sa Langitnong Amahan
tali sa unsay gisulti ni Jesus, ang “Pinalangga nga Anak,”.
Ipangutana:

• Unsa man ang inyong gibati mahitungod kang Jesukristo
human masayud niini?

• Unsa man ang nahitabo ni Satanas ug sa iyang mga su-
musunod?

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 76:25–30 ug tabangi
ang mga estudyante nga makasabut nga ang gubat wala pa
mahuman––miusab lamang kini og dapit sa panggubatan ug
nagpadayon dinhi sa yuta. Ipangutana kon unsa nga mga hina-
giban ang gigamit aron sa pagbuntog ni Satanas (tan-awa sa
Pinadayag 12:11). Sultihi sila nga ang gitumong gayud ni
Satanas mao ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (tan-awa
sa Pinadayag 12:17). Ipangutana: Kon si Satanas sa katapusan
ilabay ngadto sa kawanangan sa kangitngit, ngano nga ang
Langitnong Amahan mitugot man kaniya ug sa iyang mga su-
musunod nga moanhi sa yuta ug maghimo og dakong kadaut?

Moises 4:1–6. Si Satanas mibatok ug mitinguha sa paggu-
ba sa kabubut-on sa tawo. (15–20 ka minutos)

Pahinumdom: Ang mosunod nga kalihokan dugang sa sugyot
sa pagtudlo alang sa Genesis 2:15–17; Moises 3:15–17 (p. 25),
apan mahimo gihapon nga epektibo kon ikaw dili mogamit
niana nga sugyot.

Basaha ang Moises 4:1, 3 ug pangutan-a ang mga estudyante
kon unsa nga mga kasulatan ang nagsulti sa giplano ni
Satanas sa pagguba sa atong kabubut-on. Kadaghanan sa mga
tawo naghunahuna nga siya mopugos kanato sa paghimo og
matarung, apan usa lamang kana ka posibilidad. Ipasabut
nga ang piho nga mga kondisyon mahinungdanon kon gusto
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kita nga makabaton og kabubut-on ug nga ikaw mopakita
kon unsa kini.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagduol ngadto sa atuba-
ngan sa klasehanan ug tanyagi siya og usa ka makapadani
nga ganti sa pagbuhat lang og sakto nga butang sa tibuok ad-
law. Kon ang estudyante mangutana kon unsa ang “sakto nga
butang”, sultihi nga walay mga lagda––ang estudyante ga-
wasnon sa pagbuhat bisan unsay iyang gusto. Ang estudyan-
te tingali maghunahuna nga maayo kana nga sabut.
Pangutan-a ang klase kon unsaon sa estudyante pagkahibalo
kon siya ba nagbuhat sa “sakto nga butang.” Basaha ang
2 Nephi 2:11–13 uban sa imong mga estudyante ug tabangi si-
la nga makasabut nga kon walay mga lagda alang sa pamata-
san wala ni sayop o saktong batasan. Busa, walay paagi alang
sa estudyante nga makadaug sa ganti tungod kay niana nga
sitwasyon ang kabubut-on wala diha. Sa pisara isulat ang
1. Kinahanglan gayud nga adunay mga balaod nga motino sa maa-
yo ug sa dautan (tan-awa sa 2 Nephi 2:13). Ipasabut nga ang
piho nga mga balaod o mga sugo kinahanglan gayud nga iha-
tag, matag usa uban sa mga panalangin ug mga sangputanan.
Kon walay balaod walay sala (tan-awa sa 2 Nephi 2:13). Kini
mao ang usa ka mahinungdanong elemento sa kabubut-on.

Ibutang sa atubangan sa klasehanan ang lamesa nga walay
nakapatong ug pagdapit og laing estudyante nga mobarug sa
atubangan. Itudlo ang bakanteng lamesa ug sultihi ang estud-
yante nga ang balaod nag-ingon nga gidili ang pagkuha og
bisan unsa nga butang sa lamesa ug sa pagkaon niini. Kon
ang estudyante dili mokuha og bisan unsa nga butang, sultihi
kon unsa siya ka maayo nga tawo tungod sa wala paglapas sa
balaod. Pangutan-a ang klase kon sa ilang hunahuna angayan
ba nga gantihan ang usa ka tawo tungod sa pagsunod sa usa
ka balaod nga walay laing kapilian. Si propeta Lehi mitudlo
sa panginahanglan sa katugbang (tan-awa sa 2 Nephi 2:11).
Kita sa katapusan kinahanglan nga mohimo og mga pagpili
tali sa maayo ug sa dautan (tan-awa sa 2 Nephi 2:16).
Ipasugyot sa mga estudyante kon unsa ang ikaduha nga ma-
hinungdanong elemento sa kabubut-on. Sa pisara isulat ang
2. Kinahanglan gayud nga adunay laing kapilian nganha sa unsay
gitino nga maayo (tan-awa sa 2 Nephi 2:11).

Pagbutang og makaon sa pipila ka matang diha sa lamesa ug
ang laing makaon nga mas lami itago sa inyong bulsa. Dapita
ang usa ka estudyante sa pagduol sa atubangan ug papilia og
usa sa bisan unsa nga butang diha sa lamesa nga kaonon.
Human makakuha ang estudyante sa nakita nga makaon, ipaki-
ta kon unsay anaa sa imong bulsa ug pangutan-a kon ngano
nga wala man niya pilia ang mas lami. Kon ang estudyante mo-
ingon nga siya wala makahibalo sa laing kapilian, ipasugyot sa
klase kon unsa ang ikatulo nga mahinungdanong elemento sa
kabubut-on. Isulat sa pisara ang 3. Ang usa ka tawo kinahanglan
gayud nga adunay kahibalo kon unsa ang mga kapilian ug mga sang-
putanan (tan-awa sa 2 Nephi 2:15–16; Helaman 14:30–31).

Pagbutang og duha ka makaon diha sa lamesa, ang usa mas
lami kay sa usa. Dapita ang laing estudyante sa pag-adto sa
atubangan ug sa pagpili sa bisan unsa nga makaon gikan sa
lamesa ug kaonon kini. Kon ang estudyante mokab-ut sa kina-
lamian nga makaon, ipalayo kini. Pangutan-a ang estudyante

sa pagsulay og usab ug, kon inigsulay niya, pugngi ang estud-
yante sa pagkuha niini. Hangyoa ang klase sa pagsugyot sa
ikaupat nga mahinungdanong elemento sa kabubut-on. Isulat
sa pisara ang 4. Ang usa ka tawo kinahanglan gayud nga adunay
hingpit nga kagawasan sa pagpili tali sa duha ka mga kapilian (tan-
awa sa 2 Nephi 2:26–27).

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut kon ngano nga
ang kabubut-on ingon ka mahinungdanon nga bahin sa pla-
no sa kaluwasan pinaagi sa paghisgut sa mosunod nga mga
pangutana:

• Ngano nga mipili man kita nga moanhi sa yuta ubos sa
plano sa Langitnong Amahan imbis mosunod ni Satanas?

• Mamahimo ba kita nga sama sa Dios ubos sa plano ni
Satanas? Nganong dili man?

• Ang tawo mahatagan ba og mga gahum sa pagkadios kon
siya wala gayuy oportunidad nga masayud sa pagpili tali
sa sakto ug sa sayop?

Sultihi sila nga naguba na unta ni Satanas ang atong kabubut-
on pinaagi sa pagtangtang sa bisan usa niadtong upat ka mga
elemento ug nga siya naningkamot pa gihapon sa pagguba sa
atong kabubut-on gamit ang mga pamaagi sa pagpangilad ug
pagpamakak.

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 4:4. Pangutan-a sila
kon unsa nga mga bakak ang gipaningkamutan ni Satanas
aron motuo ang mga tawo nga makaapekto sa ilang mga pag-
pili. (Walay Dios ug, busa, walay balaod sa sakto ug sa sayop,
walay sala, ug walay silot. Bisan unsay imong gustong buha-
ton sakto.) Pahataga ang mga estudyante og mga pananglitan
kon unsaon ni Satanas pag-ataki niadtong upat ka mga ele-
mento sa kabubut-on karon. (Tanan nagbuhat niini. Ako ki-
ning lawas. Wala ko makapasakit og lain. Kini lang kausa.
Walay usa nga masayud.)

Genesis 3; Moises 4:6–29. Ang pagsabut sa Pagkapukan
mahinungdanon aron makadayeg sa Pag-ula ug aron maka-
sugakod sa mga hagit niini nga kinabuhi. (20–25 ka minutos)

Isulat sa pisara Kon ang Tanaman sa Eden usa ka paraiso, ngano
nga si Adan mipili man sa pagbiya? Basaha ang mosunod nga
pamahayag (o uban pa nga mas magamit sa mga kahimtang
sa imong mga estudyante) ug hangyoa ang imong mga estud-
yante sa pagboto uban sa “mga kumagko nga nakataas” tima-
an kon sila mouyon o “mga kumagko nga nakaubos” timaan
kon sila dili mouyon:

• Gusto ko nga mapaakan og mga insekto.

• Ang pagpangibut og mga sagbut usa sa akong paborito
nga mga kalihokan.

• Ako labing malipayon kon ako masakit.

• Akong bation nga luwas kaayo sa pagkasayud mahitungod
sa tanang mga gubat, kagutom, ug sakit nga midagsang
dinhi sa kalibutan.

• Ang pagkasayud nga ako mamatay sa umaabut makapahi-
nam kaayo kanako.
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Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa imong hunahuna sila si Adan ug si Eva nakasinati ba
sa bisan hain niadto nga mga kasinatian diha sa Tanaman
sa Eden?

• Ngano nga sila si Adan ug Eva mipili man nga mopuyo sa
usa ka napukan nga kalibutan imbis sa paraiso?

Ipasiksik sa mga estudyante ang Moises 4:6–19 ug ipapangita
ang mga rason kon ngano nga si Eva mikaon man sa gidili
nga prutas (tan-awa sa bb. 12, 19) ug dayon kon ngano nga si
Adan mikaon man usab (tan-awa sa b. 18). Ipangutana: Kon
sila si Adan ug Eva wala pa makalapas, matawo ba kita diha
sa Tanaman sa Eden? (tan-awa sa 2 Nephi 2:22–23).

Aron matabangan ang imong mga estudyante nga makasabut
nga ang Pagkapukan mahinungdanon sa atong pag-uswag,
gamita ang mosunod nga tsart isip handout o i-drowing kini
diha sa pisara. Isulat lamang ang mga ulohan ug mga numero,
magbilin og mga kabutangan sa mga tubag. Basaha ang mga
pakisayran sa kasulatan uban sa imong mga estudyante ug
tabangi sila sa pagsulat sa mga kahimtang sa wala pa ug hu-
man sa Pagkapukan.

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente
Ezra Taft Benson aron matabangan ang mga estudyante nga
makasabut kon sa unsang paagi nga ang kasayuran sa mga
resulta sa Pagkapukan makatabang kanato nga magpasalamat
sa Pag-ula. (Pahinumdom: Ang Pag-ula itudlo sa Moises 5.)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa unsang paagi nga ang pagkasabut sa Pagkapukan ma-
katabang kanato sa pagsugakod sa mga pagsulay ug mga
hagit nga atong masugatan dinhi niini nga kinabuhi?

• Unsa man kaha unta kita ka looy kon kita miagi pa sa pag-
kamortal nga wala makasugat og bisan unsa nga mga hagit
o mga kalisdanan? (Sa pagtandi, mahimo kang mangutana:
Unsa kaha ikaw ka maayo sa pagsabut sa math kon wala
gayud ikaw makasulay sa pagsulbad og bisan unsa nga
problema sa math? Unsa ka mas molig-on ka kon dili ka
mag-ehersisyo?)

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga bisan og ang
Pagkapukan daw ingon og paingon sa ubos, kini usa ka ma-
hinungdanon nga lakang padulong sa unahan.

Genesis 3:14–19; Moises 4:20–25. Ang mga sangputanan
sa Pagkapukan mga panalangin, dili mga silot. (15–20 ka
minutos)

Pahinumdom: Kini nga sugyot sa pagtudlo usa ka pagpadayon
sa miagi nga sugyot mahitungod sa mga resulta sa
Pagkapukan ug mahimong itudlo isip kabahin niini.

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 4:20–25 ug ipapangita
ang mga sangputanan sa Pagkapukan. Isulat ang mga tubag
diha sa pisara.

Isulat ang pulong panag-away diha sa pisara. Ipasabut nga si
Presidente Ezra Taft Benson miingon nga ang “panag-away
nagpasabut og ‘kasilag ngadto, pagdumot sa, o usa ka kahim-
tang sa pagbatok’” (sa Conference Report, Abril 1989, 3;
Ensign, Mayo 1989, 4).

Ipatan-aw sa mga estudyante ang Moises 4:21. Ipangutana:

• Kinsa man ang nagbutang sa ali sa panag-away tali ni
Satanas ug sa babaye ug tali sa mga sumusunod ni Satanas
ug sa binhi sa babaye?

“Ingon nga ang usa ka tawo dili gayud magtinguha
og pagkaon hangtud nga siya gutumon, sa samang
paagi siya dili magtinguha sa kaluwasan ni Kristo
hangtud nga siya masayud kon ngano nga siya nagki-
nahanglan ni Kristo.

“Walay usa nga igo o tukma nga nasayud kon ngano
nga siya nagkinahanglan ni Kristo hangtud nga siya
makasabut ug modawat sa doktrina sa Pagkapukan
ug sa epekto niini ngadto sa tanang mga tawo” (sa
Conference Report, Abr. 1987, 106; o Ensign, Mayo
1987, 85).

Sa Wala pa ang
Pagkapukan

1. Walay pisikal nga kamatayon;
sila si Adan ug Eva mabuhi un-
ta hangtud sa kahangturan
(tan-awa sa 2 Nephi 2:22).

2. Walay espirituhanon nga kama-
tayon; nagpuyo sila diha sa
presensya sa Dios––ang hugot
nga pagtuo wala kinahanglana
(tan-awa sa Alma 32:21).

3. Walay mahimong pag-uswag
paingon sa pagkadios tungod
sa limitado nga kabubut-on
(tan-awa sa 2 Nephi 2:22).

4. Sila dili makabaton og mga
anak (tan-awa sa 2 Nephi
2:23).

5. Sila magpabilin diha sa usa ka
kahimtang nga walay sala, wa-
la masayud sa maayo ni sa
dautan, walay hingpit nga kali-
pay ni pagkauyamot (tan-awa
sa 2 Nephi 2:23).

6. Sila nagpuyo sa usa ka parai-
so diin ang tanan ihatag nga
walay pagpaningkamot (tan-
awa sa Moises 3:8–9).

Human sa 
Pagkapukan

1. Ang tanang mga butang nahi-
mong mortal ug mamatay sa
pisikal nga paagi (tan-awa sa
2 Nephi 9:6).

2. Sila si Adan ug Eva gihinginlan
pagawas sa atubangan sa
Dios ug namatay sa espirituha-
nong paagi (tan-awa sa D&P
29:40–42).

3. Ang mahangturon nga pag-
uswag sumala sa plano sa
Langitnong Amahan nahi-
mong posible (tan-awa sa
Moises 5:11).

4. Sila si Adan ug Eva mahimong
makabaton og mga anak (tan-
awa sa Moises 4:22; 5:11).

5. Sila nasayud sa maayo ug sa
dautan ug nakasinati og hingpit
nga kalipay ug kauyamot (tan-
awa sa Moises 5:11).

6. Ang yuta napukan usab, mao
nga ang tawo kinahanglan ga-
yud nga motrabaho alang sa
unsay iyang mga kinahanglanon
(tan-awa sa Moises 4:23–25).
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• Kinsa man ang “binhi” sa babaye? (Jesukristo; tan-awa
usab sa komentaryo alang sa Genesis 3:15 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 41.)

• Sa unsang paagi nga kana nga panag-away makonsiderar
nga usa ka panalangin?

• Sa unsang paagi nga ang kadaugan ni Jesukristo kang
Satanas mopanalangin sa atong mga kinabuhi karon ug sa
kahangturan?

Isulat ang pulong kasakit diha sa pisara ug pangutan-a ang mga
estudyante kon ang kasakit mahimo ba nga usa ka panalangin.
Basaha ang Moises 4:22–23, ug pangitaa ang pulong nga kasakit
sa matag bersikulo, nagtino kon kini daw sama ba sa usa ka si-
lot o usa ka panalangin. Ipasabut nga ang Hebreohanon nga
pulong nga gihubad og kasakit niadto nga mga bersikulo mahi-
mo usab nga nagpasabut og “kasubo” o “paghago” o “trabaho”
(tan-awa usab sa komentaryo alang sa Genesis 3:16–19 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 41–42). Pangutan-a ang mga
estudyante kon sa unsang paagi nga ang pagtrabaho og maa-
yo, pagkasakit, ug uban pa nga mga kasakit sa katapusan ma-
himo nga mga panalangin sa atong mga kinabuhi.

Genesis 3:16–20. Ingon nga ang Ginoo mihatag ni Adan
og responsibilidad alang sa kaayohan ni Eva, ang bana
kinahanglan mangulo sa iyang asawa ug sa iyang pamilya
diha sa pagkamatarung ug mosangkap alang sa ilang
mga panginahanglan. (5–10 ka minutos)

Ang uban nga mga tawo naglibog sa pamahayag nga si Adan
ang magmamando kang Eva (tan-awa sa Genesis 3:16; Moises
4:22). Basaha ngadto sa mga estudyante ang pamahayag ni
Presidente Spencer W. Kimball diha sa komentaryo alang sa
Genesis 3:16 diha sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (p. 41).

Basaha ang Mga Taga-Efeso 5:23 ug pangutana kon sa unsang
paagi nga ang bana mangulo sa asawa ug sa pamilya.
Ipangutana kon unsang mga kinaiya ang maayo kaayong
naghulagway sa pagpangulo ni Jesukristo sa Simbahan; ilista
ang mga tubag sa pisara.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang matang
sa pagpangulo nga gusto sa Langitnong Amahan nga mabatu-
nan ni Adan ug sa tanang kalalakin-an sa ilang mga pamilya
mao ang sama nga pagpangulo sa Manluluwas sa Simbahan.

Moises 1–4. Ang mga panalangin sa Pagkapukan.
(40–50 ka minutos)

Pahinumdom: Ang tanan sa nag-unang mga ideya nga gitun-
an sa mga estudyante diha sa Moises 1–4 dili matudlo kon
ang imong klase magkita lamang kausa o kaduha sa usa ka
semana. Kini nga sugyot sa pagtudlo, hinoon, makatabang
kanimo sa pagribyu og pipila sa labing importante nga mga
doktrina dinhi niini nga mga kapitulo. Mahimo usab ikaw
nga mohukom sa paggamit og pipila sa uban nga mga sugyot
sa pagtudlo basi sa imong pagkaila sa imong mga estudyante
ug sa giya sa Espiritu.

Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara:

• Kinsa man ako?

• Nganong gilalang man ang yuta?

• Nganong adunay daghan kaayo nga kadautan sa yuta ug
daghan kaayong mga kasamok ug mga pagsulay sa 
kinabuhi?

• Nganong gikinahanglan man nato ang Manluluwas?

Sultihi ang mga estudyante nga ikaw naglaum nga sa katapu-
san sa klase makahatag sila og mga tubag ngadto sa matag
usa niadto nga mga pangutana.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang ilang nakat-
unan sa ilang personal nga pagtuon sa Moises 1–2 mahitu-
ngod kon unsaon sa pagtubag ang unang pangutana: Kinsa
man ako? Ipokus ang ilang atensyon sa nasayran ni Moises
mahitungod sa Dios ug mahitungod sa iyang kaugalingon
(tan-awa sa Moises 1:1–11). Sultihi sila nga ang usa ka paagi
nga masayud mahitungod sa unsay paingnan sa usa ka anak
mao ang pagtan-aw sa mga ginikanan. Ipangutana:

• Kinsa man ang amahan sa atong mga espiritu?

• Unsa man ang gipasabut niana mahitungod sa atong po-
tensyal?

Hisguti kon ngano nga ang pagkasayud nga kita mga anak sa
Langitnong Amahan mahimong importante sa atong mga ki-
nabuhi.

Ipahuman sa mga estudyante ang mga kalihokan A ug B
alang sa Moises 1 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa
pagtuon. Dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang mga tubag
diha sa klase.

Diha sa Moises 1 atong mabasa ang mahitungod sa mga panan-
awon nga gihatag sa Ginoo ni Moises mahitungod niini nga
kalibutan ug sa mga tawo nga nagpuyo niini. Human makita
kini nga panan-won, si Moises adunay duha ka mga panguta-
na. Ipapangita sa mga estudyante ug pamarkahi kadtong mga
pangutana diha sa Moises 1:30. Ipabasa nila ang Moises 1:39
ug Abraham 3:24–26 ug paghatag og mga tubag nga nagpasa-
but kon ngano nga ang yuta gilalang.

Isip dugang nga suporta sa pagpasabut kon ngano nga ang
yuta gilalang, ipasulti dayon sa mga estudyante kon unsa ang
nahitabo atol sa panahon sa paglalang. Ipangutana:

• Unsa man ang katapusan nga mga nilalang?

• Sa unsang paagi nga lahi sila sa uban nga mga nilalang?

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsaon nila pagtubag
ang ikatulong pangutana: Nganong aduna may daghan kaayo
nga kadautan sa yuta ug daghan kaayong mga kasamok ug
mga pagsulay sa kinabuhi? Ipabasa nila ang Moises 4:15–31
ug ilista ang mga sangputanan sa Pagkapukan. Ipabasa nila
ang Moises 5:9–11. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang Pagkapukan makabenepisyo
kanato?

S  M  T  W  TH  F  S
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• Ngano nga mahinungdanon man kini sa plano sa kalu-
wasan?

• Unsa man nga buhat ang gikinahanglan aron mahimong
panalangin ang pagkapukan? (Ang Pag-ula.) Ngano man?

• Sa unsang paagi nga ang paghinulsol makatabang kanato
nga madawat ang mga panalangin sa Pag-ula?

Pasiuna
Ang Ginoo wala mopadala nila ni Adan ug Eva ngadto sa ka-
libutan nga walay igo nga mga pagpanudlo. Ang Hubad ni
Joseph Smith miklaro nga sila si Adan ug Eva nasayud mahi-
tungod sa mga panalangin sa Pagkapukan ug gitudloan ma-
hitungod ni Jesukristo ug unsaon sa pagsimba kaniya
(tan-awa sa Moises 5–6). Dugang pa, atong nasayran nga sila
si Adan ug Eva mitudlo sa mga kamatuoran nga ilang nakat-
unan ngadto sa ilang mga anak. Sa ingon, si Cain mipatay sa
iyang igsoon bisan pa man sa iyang kahibalo mahitungod sa
mahangturon nga mga kamatuoran. Atong nasayran usab nga
si Satanas miimpluwensya sa mga binuhatan ni Cain––usa ka
kamatuoran nga nawala sa asoy sa kasulatan.

Ang Moises 5 nagtabang kanato nga makasabut nga ang
atong Langitnong Amahan nagtanyag og usa ka plano sa ka-
tubsanan gikan sa Pagkapukan nila ni Adan ug Eva ug gikan
sa kaugalingon nga pagkapukan nga atong masinati tungod
sa atong mga sala (itandi ang Moises 5:4 sa 5:41; tan-awa usab
sa 2 Nephi 1:20; 5:20).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Sila si Adan ug Eva ug ang ilang mga kaliwatan natubos gi-

kan sa Pagkapukan pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, nga ma-
oy nakapahimong posible sa katubsanan (tan-awa Moises
5:4–9; tan-awa usab sa Mosiah 3:16–17; 4:6–8; Moises 6:52).

• Ang Pagkapukan naghatag nila ni Adan ug Eva ug sa ilang
kaliwatan og oportunidad nga makasinati og hingpit nga
kalipay, makabaton og mga anak, masayud sa maayo gikan
sa dautan, ug makaangkon og kinabuhing dayon (tan-awa
sa Moises 5:10–11; tan-awa usab sa 2 Nephi 2:22–27).

• Ang mga halad ngadto sa Ginoo kinahanglan nga pagahi-
moon diha sa pagkamatarung o kini dili madawat ngadto
kaniya (tan-awa sa Moises 5:16–27; tan-awa usab sa Moroni
7:6–8).

• Ang usa ka paagi nga si Satanas nagtinguha sa paglaglag
sa mga tawo mao ang pagtintal kanila nga mobati nga
walay responsibilidad alang sa iyang isigkatawo (tan-awa
sa Moises 5:28–34).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Pahinumdom: Ang Old Testament Video presentation 7,
“The Atonement,” mao ang usa ka panghitabo o pro-

seso nga gihimo kaniadto nga nagtudlo sa simbolo sa sakri-
pisyo nila ni Adan ug Eva (tan-awa sa Old Testament Video
Guide alang sa mga sugyot sa pagtudlo).

Moises 5:1–12. Sama nila ni Adan ug Eva, kitang tanan
“napukan” ug “gipahilayo” gikan sa presensya sa Dios.
Ang Pag-ula ni Jesukristo nagtubos kanato gikan sa
atong napukan nga kahimtang. (25–30 ka minutos)

Paghimo og duha ka mga poster––ang usa sulatan og “Diha
sa Presensya sa Dios” ug ang usa sulatan og “Gawas sa
Presensya sa Dios.” Ibutang kini sa nag-atbang nga mga
bongbong sa klasehanan.

Pabaruga ang mga estudyante uban kanimo diha sa pikas ba-
hin sa lawak nga gisulatan og “Diha sa Presensya sa Dios.”
Ipasabut nga kitang tanan nagpuyo diha sa presensya sa Dios
sa wala pa kita mianhi dinhi sa yuta. Sa Tanaman sa Eden,
sila si Adan ug Eva nagpuyo usab diha sa presensya sa Dios.
Aron sa paghatag og simbolo sa Pagkapukan, lakaw uban sa
mga estudyante paingon sa pikas bahin sa lawak nga gisula-
tan og “Gawas sa Presensya sa Dios.” Butangi og usa ka linya
sa tape sa ubos sa tunga-tunga sa lawak ug hangyoa ang mga
estudyante nga magpakaaron-ingnon nga ang tape mao ang
usa ka ali nga nakapugong kanato gikan sa pagbalik ngadto
sa presensya sa Dios.

Ipabasa nila ang Moises 5:1. Ipangutana:

• Sila ba si Adan ug Eva nagpuyo diha o gawas sa presensya
sa Dios nianang higayona?

• Sa unsang paagi nga sila nahimutang niana nga kahim-
tang? (Sila nakalapas sa balaod sa dihang sila mikaon sa
gidili nga prutas.)

• Sa unsang paagi nga ang ilang kahimtang sama sa atong
kahimtang karon?

Ipabasa sa mga estudyante ang Alma 42:2–3, 6–7, 9, 12, 14 ug
ilista sa pisara ang mga kahimtang nga mitunga human sa
Pagkapukan. Siguroa nga ang mga estudyante makasabut
nga ang duha ka nag-unang mga resulta sa Pagkapukan mao
ang pisikal nga kamatayon ug espirituhanon nga kamatayon,
nga mao ang pagpalayo gikan sa presensya sa Dios.

Adunay duha ka mga rason alang sa atong napukan nga ka-
himtang––ang Pagkapukan ni Adan ug ang atong kaugali-
ngong mga sala. Ang Pag-ula sa Manluluwas naghatag og
kagawasan sa tanang mga tawo gikan sa mga epekto sa
Pagkapukan ug nagtanyag og usa ka may kondisyon nga
paglingkawas gikan sa mga epekto sa kaugalingon nga sala.
Aron sa paghulagway sa gahum sa Pag-ula, pagtangtang og
tulo ka pye nga bahin gikan sa tunga-tunga sa tape nga ali.
Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Nephi 31:19–21 ug ipangu-
tana kon kinsa ang miabli sa dalan balik ngadto sa presensya
sa Dios ug kon giunsa niya kini paghimo. Mahimo nimong
basahon o kantahon ang “There Is a Green Hill Far Away”
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(Hymns, 194) uban sa imong mga estudyante ug hisguti kon
sa unsang paagi nga kini may kalabutan sa mensahe sa ang-
hel ngadto kang Adan sa Moises 5:6–8. Sulati ang ablihanan
sa tape nga ali og “Pag-ula ni Jesukristo.”

Kopyaha ang impormasyon gikan sa mosunod nga tsart
ngadto sa pisara o isip usa ka handout o poster ug tabangi
ang mga estudyante nga makasabut kon sa unsang paagi nga
ang Pag-ula nakahatag sa tanang mga tawo og abilidad sa
pagbuntog sa mga epekto sa Pagkapukan (tan-awa usab sa
sugyot sa pagtudlo alang sa Moises 6:50–68, p. 35). Mahimo
nga ikaw mohatag lamang og mga pakisayran alang sa mga
kahon sa tuo nga bahin sa tsart ug tuguti nga ang mga estud-
yante mao ang motan-aw ug mangita sa mga tubag.

Moises 5:4–7. Ang Ginoo naggamit og mga simbolo aron
sa pagtudlo kanato ug sa pagtabang kanato nga mahi-
numdom sa iyang matubsanon nga sakripisyo. (20–25 ka
minutos)

Paggamit og usa ka flashlight o lapas sa ulo nga projector aron sa
pagmugna og usa ka anino sa usa ka butang diha sa bongbong.
Ipasulti sa klase kon unsa kana nga butang ug ipasabut kon gi-
unsa nila sa pagkahibalo kon unsa kini. Ipasabut nga ang anino
dili mao ang butang, apan nagrepresentar sa butang.

Usahay ang Dios mogamit og “mga anino” (gitawag usab og
“mga paghulagway” o “mga pagkasama”) sa Pag-ula ni
Jesukristo aron sa pagtabang nga madugangan ang pagtuo sa
mga tumutuo, pagtudlo kanila sa mga baruganan sa Pag-ula,
ug pagtabang kanila sa pagpaabut sa katubsanan nga gitan-
yag niini. Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 5:4–5 ug ipa-
ila ang mga sugo nga gihatag sa Ginoo nila ni Adan ug Eva.
Ipabasa nila ang bersikulo 7 ug ipapangita ang pulong pagka-
sama. Sultihi sila nga ang pagkasama usa ka paghulagway,
simbolo, o pagrepresentar sa usa ka butang ug ipabasa nila
ang mga bersikulo 5–6 ug ipaila ang mga elemento niini nga
pagkasama (usa ka sakripisyo; unang anak sa kahayopan).
Ipangutana kon sa unsang paagi nga kini nga mga elemento
“mga anino” sa Pag-ula sa Manluluwas.

Ang mga sakripisyo nga gihalad ni Adan nagrepresentar sa
sakripisyo ni Jesukristo ug ang piho nga mga elemento sa
sakripisyo nagpunting o nagtudlo mahitungod sa Pag-ula:

• Si Adan mihalad sa “panganay nga mga anak sa mga kaha-
yopan” (Moises 5:5). Panganay nga anak nagpasabut sa
unang anak nga laki. Si Jesukristo mao ang panganay nga
anak sa mga anak sa Langitnong Amahan sa kinabuhi nga
wala pa dinhi sa yuta (tan-awa sa D&P 93:21), siya mao
ang Bugtong Anak nga gipakatawo sa atong Langitnong
Amahan diha sa unod, ug siya ang unang natawo sa iyang
inahan, si Maria. Siya mao usab ang “panganay” sa pagka-
banhaw (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 1:18; tan-awa usab
sa 1 Mga Taga-Corinto 15:20).

• Ang panganay nga anak sa kahayopan gihalad isip sakri-
pisyo agig puli sa tawo kinsa nakasala. Sa susama nga
rason, si Jesukristo usahay gitawag og Kordero sa Dios 
(tan-awa sa Juan 1:29; 1 Nephi 11:31–33). Siya nag-antus ug
namatay agig puli sa tanang mga tawo (tan-awa sa D&P
18:11–12) aron ang “tanan nga mga tawo mahimo nga moa-
lagad ngadto kaniya” (2 Nephi 9:5). Tungod kay siya miba-
yad sa bili sa atong mga sala ug misakripisyo sa iyang
kaugalingon alang kanato, kita kinahanglan gayud nga ma-
ngita sa atong kaluwasan pinaagi kaniya. Si Adan gitudloan
sa usa ka anghel nga ang mga sakripisyo nga iyang gihimo
kinahanglan nga mopahinumdom kaniya nga siya kina-
hanglan gayud nga “maghinulsol ug motawag sa Dios diha
sa ngalan sa Anak hangtud sa kahangturan” (Moises 5:8).

Ang Ginoo mipadayag ngadto ni Moises og laing sakripisyo
nga nagsilbi isip mga pagkasama sa matubsanon nga sakri-
pisyo sa Manluluwas (tan-awa sa Exodo 12:3–28, 43–50;
Levitico 1:1–4:12).

• Pisikal nga kamatayon: Kitang 
 tanan natawo uban sa mortal 
 nga mga lawas nga sa 
 katapusan mamatay.

• Espirituhanon nga kamatayon: 
 Kitang tanan natawo sa usa ka 
 napukan nga kalibutan ug 
 gipahilayo gikan sa atong 
 Langitnong Amahan.

• Kita nagpuyo sa usa ka 
 telestial, napukan nga yuta.

• Ang tanan gayud kinsa nabuhi
 mabanhaw uban sa imortal 
 nga pisikal nga lawas 
 (tan-awa sa Alma 11:42–44).

• Ang tanan pagadad-on og 
 balik ngadto sa presensya sa 
 Dios alang sa paghukom 
 (tan-awa sa Alma 11:44; 
 Helaman 14:15–17).

• Ang yuta mahimong celestial 
 (tan-awa sa D&P 88:18–20).

• Samtang kita manubag alang sa 
 atong mga pagpili, ang atong 
 mga sala makapahimo kanato 
 nga dili takus nga mobalik 
 ngadto sa presensya sa atong 
 Langitnog Amahan (tan-awa 
 sa Mosiah 16:2–5).

• Kon kita adunay hugot nga 
 pagtuo diha ni Jesukristo, 
 maghinulsol, ug magpabunyag, 
 kita mahimong malimpyohan 
 gikan sa atong mga sala. 
 Pinaagi sa gasa sa Espiritu 
 Santo kita mahimong 
 mabalaan ug takus nga 
 magpabilin diha sa presensya 
 sa Amahan ug mamahimong 
 sama kaniya (tan-awa sa 
 Alma 34:13–17; 42:15; 
 Moroni 10:32–33; D&P 76:58; 
 132:19–20; Moises 5:5–11).

Ang mga Resulta sa 
Pagkapukan ni Adan 

Diin Kita Gikinahanglan 
nga Maluwas

Ang Walay 
Kondisyon nga mga 

Panalangin sa 
Pag-ula

Ang May Kondisyon 
nga mga Panalangin 

sa Pag-ula

Ang mga Resulta sa 
Atong Kaugalingon nga 
Pagkapukan Diin Kita 

Gikinahanglan 
nga Maluwas

Genesis 4; Moises 5

35



Pangutan-a ang mga estudyante: Unsa nga pagkasama ang
atong giapilan karon nga nagtabang kanato nga motan-aw og
balik sa Pag-ula? (Ang sakrament.) Basaha ang mga pag-ampo
sa sakrament diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79 ug
pangutan-a kon sa unsang paagi nga ang sakrament nagtudlo
kanato og susamang mga baruganan nga nakat-unan ni Adan
gikan sa anghel. Pananglitan, sa unsang paagi nga ang sakra-
ment nag-awhag kanato nga “mobuhat sa tanan nga imong bu-
haton diha sa ngalan sa Anak” (Moises 5:8) ug aron masayud
nga “kay ikaw napukan ikaw mahimo nga pagatubson” (b. 9)?

Drowinga ang mosunod nga diagram diha sa pisara ug taba-
ngi ang mga estudyante nga makasabut nga ang dugo sa mga
sakripisyo nga gihalad sa wala pa ang mortal nga kinabuhi ni
Jesukristo mitabang sa mga tawo nga magpaabut sa iyang
Pag-ula ug ang sakrament nagtabang sa mga tawo nga moli-
ngi og balik sa Pag-ula.

Genesis 4:1–16; Moises 5:12–41. Si Satanas nagtintal
kanato aron mobati nga kita walay responsibilidad alang
sa kaayohan sa uban. (20–25 ka minutos)

Basaha og dungan ang Moises 5:12 ug tabangi ang mga es-
tudyante nga makasabut nga sila si Adan ug Eva mitudlo sa
mga kamatuoran nga ilang nakat-unan gikan sa Ginoo ngadto
sa tanan nila nga mga anak. Ipabasa nila ang mga bersikulo
13–41 ug ipaila ang mga pulong ug hugpong sa mga pulong
nga nagtabang kanato nga makasabut kon sa unsang paagi
nga si Cain, gipadako sa matarung nga mga ginikanan, misa-
likway sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug nahimo nga gi-
tawag og “kapildihan.” Kapildihan nagpasabut nga “ang usa
nga nahisalaag” o “kalaglagan.”

Si Elder Bruce R. McConkie, usa ka Apostol, misulat:

Ang mosunod mahimong makatabang diha sa usa ka panag-
hisgutan sa klase:

• Sa unsang paagi nga si Cain mipakita nga siya nahigugma
ni Satanas labaw kay sa Dios?

• Sa unsang paagiha gipakita sa mga tawo karon nga sila
mas labaw nga nahigugma sa Dios o ni Satanas?

• Nganong importante man nga mahibaloan nga si Satanas
misugo ni Cain sa paghalad og dili matinahuron nga ha-
lad? (tan-awa sa Moises 5:18).

• Basaha ang Alma 3:27. Sa unsang paagi nga ang “mga su-
hol” nga gitanyag ni Satanas matandi ngadto sa mga gasa
nga gitanyag sa Ginoo?

• Unsa man ang mga sangputanan sa pagsunod sa implu-
wensya ni Satanas?

• Unsa man ang pangutana ni Cain nga––“Ako ba ang mag-
balantay sa akong igsoon nga lalaki?” (Genesis 4:9; Moises
5:34)––nagpahayag sa iyang kaugalingon? Sa inyong huna-
huna ngano nga misulti man siya niini?

• Unsa man ang saktong tubag ngadto sa pangutana ni Cain?

Si Elder Dallin H. Oaks, usa ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, miingon:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa nga mga pagtintal ang gigamit ni Satanas aron sa
pagpahisalaag sa mga tawo karon?

• Unsa nga mga sala ang komon karon nga matandi sa kang
Cain?

Basaha ang Alma 41:3–10 ug pangitaa kon unsay mosangput
ngadto sa kaalautan ug unsay mosangput ngadto sa kalipay.

Moises 5. Ang mga halad ngadto sa Ginoo kinahanglan
nga pagahimoon diha sa pagkamatarung o kini dili niya
madawat. (10–15 ka minutos)

Ang mga estudyante nasayud nga kita wala na maghalad og
sinunog nga mga halad ngadto sa Dios sa atong panahon
karon. Daghan kanila mahimong wala makasabut, bisan pa

“Kita ba ang mga magbalantay sa atong mga igsoon?
Sa laing pagkasulti, kita responsable ba sa paglantaw
sa kaayohan sa atong mga silingan samtang kita mag-
tinguha nga makabaton sa atong pagkaon sa matag
adlaw? Ang Bulawanon nga Balaod sa Manluluwas
nag-ingon nga kita responsable. Si Satanas nag-ingon
nga kita dili.

“Natintal ni Satanas, ang uban misunod sa ehemplo
ni Cain. Sila naibug og kabtangan ug dayon nagpaka-
sala aron makuha kini. Ang sala mahimong mao ang
pagpatay, pagpanulis, o pagpangawat. Kini mahi-
mong pagpanglingla o pagpangilad. Kini mahimong
mas abtik apan legal nga pagtuis sa mga kamatuoran
o impluwensya aron paghimo og dili makatarunga-
non nga pagpamintaha sa uban. Sa kanunay ang pa-
sangil mao gihapon: ‘Ako ba ang magbalantay sa
akong igsoon?’” (sa Conference Report, Okt. 1986, 25;
o Ensign, Nob. 1986, 20).

“Ang duha ka tawo, nga sila si Cain ug Satanas, naka-
dawat sa makuyaw [makalilisang] nga pangalan
Kapildihan. Ang pangalan nagpaila nga sila wala nay
paglaum bisan unsa pa man nga ang-ang sa kaluwa-
san, nga tibuok nilang gitugyan ang ilang kaugali-
ngon ngadto sa pagkadautan, ug nga ang bisan unsa
nga pagbati sa pagkamatarung sa bisan unsa nawala
na sa ilang mga kasingkasing…. Ang duha nagpakita
sa dayag nga pagsukol batok sa Dios nga adunay
hingpit nga kahibalo nga ang ilang giagian sukwahi
sa tanan nga pagkamatarung” (Mormon Doctrine, 2nd
ed. [1966], 566).

Dugo nga Sakripisyo Pag-ula Sakrament
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niana, ang balaod sa sakripisyo nagpadayon pa gihapon ug
nga ang pagkamasulundon ngadto sa balaod makapanalangin
kanato ingon nga kini mipanalangin kang Adan. Ipabasa nila
ang 3 Nephi 9:20; Doktrina ug mga Pakigsaad 59:8; 97:8 ug pa-
ngutan-a sila kon unsa ang gisulti sa mga kasulatan nga pipila
sa mga sakripisyo nga gikinahanglan sa Ginoo kanato karon.

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Ezra Taft Benson, nga kaniadto Presidente sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna ngano man nga ang usa ka masulub-
on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu
mao ang madawat nga mga halad?

• Unsa pa ang uban nga mga halad nga atong gihatag karon?
(Pananglitan, pagbayad sa ikapulo ug mga halad sa puasa,
pagserbisyo, pagpakigbahin sa mga talento, pagsunod sa
mga baruganan sa ebanghelyo, pag-eskwela sa seminary,
ug pagserbisyo og misyon.)

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 5:16–21 ug itandi kon
unsay gisakripisyo sa matag usa nila ni Abel ug Cain ug kon
ngano man. Ipangutana: Nganong gidawat man ang sakripisyo
ni Abel apan kang Cain wala? (tan-awa sa Moises 5:5, 20–23).

Ipabasa sa mga estudyante ang Moroni 7:6–13 ug ipaila kon sa
unsang paagi nga ang atong mga motibo ug mga kinaiya ma-
kaapekto sa bili sa atong mga sakripisyo. Si Mormon nagtudlo
nga ang yawa “dili modani sa tawo sa pagbuhat og matarung”
(Moroni 7:17). Sa unsang paagi nga ang paghalad og gasa nga
gipangayo ni Satanas wala mahiuyon sa unsay gitudlo diha sa
Moroni 7:6–9? Ang tinuod nga katuyoan usa ka bahin sa hugot
nga pagtuo nga atong ipahayag diha sa paghimo og usa ka
matarung nga buhat. Si Propeta Joseph Smith mipasabut:

Si Abel mibuhat sa matarung nga paagi ug, bisan og siya gi-
patay, siya midawat sa mga panalangin sa Ginoo. Ipabasa sa
mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad 42:46; 98:13;
ug 138:38–40 ug ipaila ang dakong panalangin nga nadawat
ni Abel gikan sa Ginoo tungod sa iyang matarung nga pagpa-
kabuhi.

Ang mga sakripisyo nga atong gihimo karon lahi niadtong
panahon sa Daang Tugon apan ang makapaaghat nga mga
baruganan magamit gihapon. Pananglitan, sa ordinansa sa
sakrament kita adunay oportunidad sa paghalad sa sakripis-
yo sa usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahi-
nulsulon nga espiritu. Ang pag-ambit sa sakrament pinaagi sa
paghinumdom ni Jesukristo ug sa iyang Pag-ula makatabang
kanato sa pagdawat sa mga panalangin nianang sagrado nga
ordinansa. Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga
ang matarung nga sakripisyo “makaangkon og mga panala-
ngin sa langit” (“Praise to the Man,” Hymns, nu. 27). Dapita
sila sa pagpakigbahin og mga ehemplo aron sa paghulagway
niini nga baruganan. (Pananglitan, pagbayad sa ikapulo ug
pagpuyo og usa ka maayo nga kinabuhi.) Mahimo ka nga
mopakigbahin og usa ka ehemplo gikan sa imong kaugali-
ngong kasinatian nga nagpakita niini nga kamatuoran.

Pasiuna
Moises 6–7 naglangkob sa kasulatan nga gipahiuli pinaagi ni
Propeta Joseph Smith. Kini nga mga kapitulo miusab sa 4 ka
mga bersikulo ug midugang og bag-ong 126 ka bag-o nga
mga bersikulo ngadto sa Genesis 5. Kining mga gidugang
naghatag kanato og mas dako nga pagsabut mahitungod ni
Adan ug sa iyang kaliwatan. Ang usa ka mahinungdanon nga
kontribusyon niining mga kapitulo mao ang kahibalo nga na-
langkob niini mahitungod ni Enoch, sa iyang pangalagad
(nga naglakip sa dugang nga mga pagtulun-an nga gikan ni
Adan kon unsaon pagbuntog sa Pagkapukan), ug sa siyudad
sa Zion. Gikan sa asoy ni Enoch kita wala lamang makakat-on
og mga doktrina ug mga baruganan nga makatabang kanato

Genesis 5; Moises 6–7

niana siya nakabaton og pagsaksi nga siya mata-
rung…. Sigurado gayud nga ang pagpaagas og dugo
sa usa ka hayop walay kaayohan nga mahatag ngadto
ni bisan kinsa, gawas kon kini gihimo nga panag-ing-
nan, o isip sumbanan, o pagpasabut sa unsay ihalad
pinaagi sa gasa sa Dios Mismo; ug kini pagahimoon
nga ang mata naglantaw inubanan sa hugot nga pag-
tuo sa gahum niana nga dakong Sakripisyo alang sa
kapasayloan sa mga sala” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 58).

“Si Cain mihalad sa mga bunga sa yuta, ug wala da-
wata, tungod kay dili siya makabuhat niini diha sa
hugot nga pagtuo…. Ang sakripisyo gitukod isip usa
ka sumbanan, diin ang tawo kinahanglan nga makaila
sa dako nga Sakripisyo nga giandam sa Dios; ang
paghalad og sakripisyo nga sukwahi niana, walay hu-
got nga pagtuo ang magamit…. Apan si Abel nagha-
lad og usa ka madawat nga sakripisyo, nga pinaagi

“Ang pagsalikway sa kaugalingon sa tanan nga dili
diosnon mao ang pagduol ngadto ni Kristo pinaagi sa
mga ordinansa ug mga pakigsaad sa paghinulsol sa
bisan unsa nga mga sala nga makapugong sa Espiritu
sa Ginoo nga maoy prayoridad sa atong mga kinabuhi.
Ang pagsalikway sa kaugalingon sa tanan nga dili
diosnon mao ang ‘paghalad og usa ka sakripisyo
ngadto sa Ginoo nga inyong Dios …, gani niana nga
usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahi-
nulsulon nga espiritu’ (D&P 59:8)” (sa Conference
Report, Mar.–Abr. 1979, 46; o Ensign, Mayo 1979, 32).
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sa pagbuntog sa sala ug makabalik og puyo pag-usab uban sa
Dios, apan kita nakabasa mahitungod sa usa ka grupo sa mga
tawo kinsa migamit niana nga mga baruganan, mi-establisar
og usa ka matarung nga katilingban, ug sa ingon gidala ngad-
to sa presensya sa Dios.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang buhat sa family history naglakip sa pagpangita sa mga

pangalan ug mga kasaysayan sa atong mga katigulangan
ug pagbilin sa atong kaugalingong mga rekord ngadto sa
atong mga kaliwatan (tan-awa sa Moises 6:1–25, 45–46).
Kini natapos diha sa buhat sa templo.

• Kita makakat-on og importante nga mga kamatuoran sa
ebanghelyo pinaagi sa pagbasa mahitungod sa matarung
nga mga lalaki ug mga babaye sa nangagi nga mga hene-
rasyon (tan-awa sa Moises 6:4–9, 41, 45–46; tan-awa usab sa
2 Nephi 25:23, 26; Abraham 1:31).

• Ang Ginoo nagtawag og piho nga mga tawo nga motudlo
sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ngadto sa mga tawo ug
mohatag kanila og espesyal nga kahibalo, panglantaw, ug
gahum (tan-awa sa Moises 6:27–29, 32–36, 42–43, 47;
7:2–21).

• Kita makabuntog sa mga epekto sa Pagkapukan pinaagi sa
“pagpakatawo pag-usab” ngadto sa gingharian sa Dios
(tan-awa sa Moises 6:48–60, 62, 64–68; 7:10–11, 18–21).

• Tungod sa pagkamatarung, si Enoch ug ang iyang siyudad
gibalhin, o gidala ngadto sa langit (tan-awa sa Genesis
5:21–24; Moises 7:13–21; tan-awa usab sa D&P 107:48–49).

• Ang Ginoo mitawag sa iyang mga tawo og Zion sa dihang
sila nagpuyo diha sa nagkahiusa nga pagkamatarung ug
miamuma sa mga kabus taliwala kanila (tan-awa sa Moises
7:18). Ang Ginoo mopuyo uban sa iyang mga tawo sa Zion
(tan-awa sa Moises 7:16–17, 21, 27, 69; tan-awa usab sa
D&P 45:64–71; 84:2–5).

• Ang pagkadautan magpadayon dinhi sa yuta hangtud sa
Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas (tan-awa sa Moises
7:23–66).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 8, “First Principles
and Ordinances,” nagsuhid sa hunahuna sa pisikal nga

pagkatawo isip usa ka pagkasama sa espirituhanon nga pag-
pakatawo og usab ug naggamit sa pasumbingay sa usa ka tay-
tayan aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
sa atong mga responsibilidad diha sa plano sa kaluwasan.
Pasundayag 12, “Mga Simbolo sa Kasulatan,” usa ka pagpasa-
but sa kinaiya og katuyoan sa mga simbolo diha sa mga kasu-
latan. Mahimo ka nga mogamit niini samtang nagtudlo niini
nga scripture block o sa Exodo 11–13 (tan-awa sa Old Testament
Video Guide alang sa mga sugyot sa pagtudlo).

Moises 6:1–25, 45–46. Ang buhat sa family history sagra-
do ug importante. Kini naglakip sa pagpangita sa mga pa-
ngalan ug mga kasaysayan sa atong mga katigulangan,
pagbilin sa atong kaugalingong mga rekord ngadto sa
atong mga kaliwatan, ug natapos diha sa buhat sa templo.
(25–30 ka minutos)

Ipakita sa mga estudyante ang usa ka kompleto nga tsart
sa pedigree ug family group record (mas maayo kon usa sa
imong kaugalingong rekord). Ipasabut kon unsa kini ug, kon
makahimo ka, pagpakigbahin og usa ka istorya mahitungod
sa usa sa mga tawo diha sa tsart, mosulti kon ngano nga nali-
pay ka nga nahimo nga kaliwat niana nga tawo. Pagkuha og
mga kopya sa mga tsart sa pedigree ug mga family group
record aron sugdan og sulat sa mga estudyante diha sa klase.
Dapita sila sa paghuman sa ilang mga gisulatan didto sa ba-
lay isip kabahin sa paghupot og usa ka personal ug family
history.

Ipabasa og hinay sa mga estudyante hangtud sa Moises
6:5–25, 45–46 ug sultihi kon unsa nga matang sa impormas-
yon ang natala sa mga rekord sa pamilya ni Adan ug para sa
unsa man ang impormasyon. Ipangutana: Sa unsang paagi
nga ang atong kaugalingon nga mga rekord sa pamilya mahi-
mong gamiton sa samang mga paagi? Tabangi ang mga es-
tudyante nga makasabut kon unsa ang anaa sa personal ug
pamilya nga mga kasaysayan ug mga rekord ug ngano nga
importante man kini pinaagi sa pagpakigbahin sa mosunod
nga impormasyon:

• Si Elder Bruce R. McConkie, kinsa usa ka sakop sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, misulat nga ang basa-
hon sa handumanan ni Adan, gisulat pinaagi sa espiritu sa
pagdasig, naglakip sa “ilang hugot nga pagtuo ug mga bu-
hat, ilang pagkamatarung ug debosyon, ilang mga pagpa-
dayag ug mga panan-awon, ug ilang pagkamasulundon
ngadto sa gipadayag nga plano sa kaluwasan” (Mormon
Doctrine, 100).

• Ang mga sinulat ni Adan, ug ang mga sinulat niadtong
nagsunod kaniya, nakatabang sa umaabut nga mga hene-
rasyon nga makaila sa ilang mga katigulangan ug sa ilang
mga pagtulun-an ug sa mga ordinansa sa priesthood 
(tan-awa sa Moises 6:45–46; Abraham 1:31).

• Ang mga sinulat gigamit usab sa pagtudlo sa pagbasa ug
sa pagsulat (tan-awa sa Moises 6:6).

• Ang kasulatan nagpakita nga ang usa ka “basahon sa han-
dumanan” maglangkob og usa ka lista sa mga tawo kinsa
nagpuyo nga matinuoron ug matinud-anon ngadto sa
Ginoo (tan-awa sa Malaquias 3:16–17; D&P 85:9–11).

Ang mga lider nag-awhag kanato sa pagsunod sa ehemplo ni
Adan sa paghupot og personal ug pamilya nga mga kasaysa-
yan. Si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo mahitungod sa
personal nga mga kaayohan sa paghupot og usa ka basahon
sa handumanan:

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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Ang Simbahan nag-awhag sa mga miyembro sa pagtipig og
mga rekord sa pamilya ug sa paghimo sa buhat sa templo
alang sa ilang mga kaliwatan nga namatay (tan-awa sa Dallin
H. Oaks, “Family History: ‘In Wisdom and Order,’” Ensign,
Hunyo 1989, pp. 6–8). Mahimo nimo nga ipakigbahin ang
pamahayag gikan ni Presidente Kimball nga makita diha sa
kalihokan B alang sa Genesis 5; Moises 6 diha sa giya sa es-
tudyante sa pagtuon.

Patun-i ug ipa-report sa indibidwal nga mga estudyante o
grupo sa mga estudyante kon unsa ang gitudlo sa mosunod
nga mga kasulatan mahitungod sa kaimportante sa sinulat
nga rekord nga atong gihuptan:

• 1 Nephi 4:10–16 (Kini makatabang nga magpabilin ang
usa ka nasud gikan sa pagkalaglag tungod sa pagkawalay
pagtuo.)

• 2 Nephi 25:23, 26 (Kini makatabang sa pagdala sa atong ka-
liwatan ngadto ni Kristo pinaagi sa atong pagpamatuod.)

• Doktrina ug mga Pakigsaad 128:6–7, 15–18 (Kini mahimo
nga usa ka rekord sa mga ordinansa sa kaluwasan nga
gihimo.)

Awhaga ang mga estudyante sa pagsugod og tipig og sakto
nga personal ug pamilya nga mga kasaysayan.

Moises 6:26–47; 7:1–21. Ang calling ni Enoch isip usa ka
propeta makatabang kanato nga makasabut kon ngano
nga ang Ginoo nagtawag og mga propeta, ang espirituha-
non nga panglantaw nga iyang gihatag kanila, ug giunsa
niya sa paghatag og kalig-on ug gahum ang iyang mga
sulugoon diha sa ilang kahuyang kon sila andam ug
masulundon. (35–40 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon ngano nga ang Ginoo
nagtawag og mga propeta. Dawata ang nagkalainlaing mga
tubag nga tingali ilang ihatag, apan giyahi usab sila nga mo-
tan-aw sa ilang mga kasulatan ug mogamit sa Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:12–23
naghatag og talagsaon nga mga rason nga mahimo nimong
isugyot sa piho nga paagi nga ilang tan-awon ug hisgutan.

Ang usa ka pagtuon sa tawag ni Enoch makatabang sa pagtu-
bag sa pangutana kon ngano nga ang Ginoo nagtawag og
mga propeta. Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa
pisara, pagbilin og luna nga masulatan sa mga tubag sa ubos
sa matag usa:

• Ngano nga gitawag man sa Ginoo si Enoch?

• Unsa man ang gibati ni Enoch mahitungod sa iyang calling?

• Unsa man ang gisaad sa Ginoo kaniya?

• Unsa man ang gisulti sa mga tawo ngadto ni Enoch?

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 6:26–38 ug isulat ang
mga tubag sa mga pangutana. Samtang imong hisgutan ang
nakit-an sa mga estudyante, mahimo kang mohatag og piho
nga atensyon ngadto sa mosunod nga mga konsiderasyon:

• Mga pulong ug hugpong sa mga pulong nga naghulagway
sa mga tawo diha sa yuta (tan-awa sa Moises 6:27–9).
Hisguti ang kahulugan sa mosunod nga hugpong sa mga
pulong: “ang ilang mga kasingkasing nag-anam pagkatig-a,”
“ang ilang mga dunggan dili makadungog,” “ang ilang
mga mata dili makakita sa layo,” “nangita sa ilang kaugali-
ngon nga mga kaalam diha sa kangitngit,” “sila nanumpa
sa ilang mga kaugalingon.” Sa unsang mga paagi nga kini
nga mga hugpong sa mga pulong naghulagway sa mga
tawo sa atong panahon?

• Ang usa ka manalagna sa literal nga paagi usa ka “manalag-
na.” Ipangutana: Sa unsang paagiha nga ang pagpadala og
usa ka manalagna piho nga adunay kalabutan sa mga
problema nga giingon sa Ginoo nga aduna ang mga tawo?
(tan-awa sa Moises 6:27–29). Ipabasa sa mga estudyante
ang Moises 6:35–46; 7:2–12 ug isulti kon unsa ang nakita ni
Enoch, unsa ang gisulti sa Ginoo mahitungod sa iyang na-
kita, ug unsay gibuhat ni Enoch uban niana nga pagsabut.
Ipangutana: Unsa ang kamahinungdanon sa pagbutang ni
Enoch og lapok niini nga kalibutan diha sa iyang mga mata
ug dayon mihugas niini sa wala pa siya makakita sa pa-
nan-awon? (tan-awa sa Moises 6:35–36; tan-awa usab sa
D&P 5:24).

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 21:1–2, 4–6 ug hisguti
kon unsay gisulti sa Ginoo mahitungod sa mga propeta sa
karong panahon, sa ilang tahas, ug sa mga saad nga atong
madawat kon kita modawat sa ilang mapanagnaon nga
panan-awon. Pahinumdumi sila nga tungod kay ang mga
propeta mga manalagna, sila makakita sa mga butang nga dili
nato makita, busa ang tambag nga ilang ihatag kanato mahi-
mong alang sa mga rason nga dili makita nato sa pagkakaron,
sama sa pipila ka mga sumbanan nga mahimong nakapalibog
sa kabatan-onan tungod kay sila wala makasabut, o makakita,
sa katuyoan niini.

Ang istorya ni Enoch usa ka talagsaon nga ehemplo sa mahi-
mong mahitabo kon ang mga tawo mobutang sa ilang pagsa-
lig diha sa Ginoo ug mosunod sa iyang tambag. Ipapangita sa
mga estudyante ang mosunod nga mga punto:

• Ang mga kahuyang nga giingon ni Enoch nga anaa kaniya
(tan-awa sa Moises 6:31)

• Unsa ang gihangyo sa Ginoo nga buhaton ni Enoch ug un-
sa ang iyang gisaad ni Enoch (tan-awa sa Moises 6:32–34)

• Unsa ang gibuhat ni Enoch (tan-awa sa Moises 6:37, 39, 47;
7:2–3, 12)

• Ang mga paghulagway mahitungod ni Enoch (tan-awa sa
Moises 6:39, 47; 7:13, 20)

“Kadtong kinsa naghupot og usa ka basahon sa handu-
manan mao ang kasagaran nga naghinumdom sa Ginoo
sa ilang inadlaw-adlaw nga mga kinabuhi. Ang mga
journal mao ang usa ka paagi sa pag-ihap sa atong mga
panalangin ug pagbilin og imbentaryo niini nga mga pa-
nalangin alang sa atong mga kaliwatan” (sa Conference
Report, Abr. 1978, 117; o Ensign, Mayo 1978, 77).

Genesis 5; Moises 6–7
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Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang
istorya ni Enoch usa ka ehemplo sa saad sa Ginoo diha sa
Ether 12:27. Ipatandi sa mga estudyante ang Moises 6:27–29,
37–38 sa Moises 7:16–21 ug hisguti ang mahinuklugon nga
mga kausaban nga nahimo sa mga tawo diha sa ilang mga ki-
nabuhi. Ipaniguro sa mga estudyante nga ang Ginoo makata-
bang kanato sa pag-usab sa atong mga kinaiya sama sa iyang
gihimo ni Enoch ug sa iyang mga tawo.

Moises 6:50–68. Aron maluwas diha sa gingharian sa
Dios, kita kinahanglan gayud nga “ipakatawo pag-usab”
pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. (35–40 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Kon kamo nakasinati na sa pagbalhin ngadto sa usa ka
bag-o nga dapit, unsa man ang pipila sa mga hagit ang
inyong giatubang?

• Unsa man ang pipila ka mga kaayohan sa pagbalhin ngad-
to sa usa ka bag-o nga dapit? (Makahimamat og bag-o nga
mga tawo; makabaton og pagsabut sa nagkalainlain nga
mga kultura ug mga estilo sa kinabuhi; adunay kahigayu-
nan sa pagsugod og usab sa kinabuhi diha sa usa ka dapit
diin walay usa nga nakaila kaninyo.)

• Unsa man ang mga kaayohan sa pagbaton sa kahigayunan
sa pagsugod og usab sa kinabuhi sama niana?

Ipabasa nila ang Moises 6:59 ug ipaila kon unsay giingon sa
Ginoo nga kinahanglan gayud natong buhaton aron madawat
ang iyang labing mahinungdanon nga mga panalangin. Basaha
ang mga bersikulo 50–58 aron mas masabtan kon unsa ang bu-
ot ipasabut sa pagpakatawo pag-usab ug hisguti kon sa unsang
paagi nga ang bunyag susama sa pagkatawo. Ipabasa sa mga
estudyante ang Mosiah 5:2 ug Alma 5:14 ug ipatino kon sa un-
sang paagi nga ang pagpakatawo pag-usab naglakip og labaw
pa kay sa ordinansa sa bunyag.

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 6:60. Isulat ang nahata-
gan og kaangayan ug nabalaan diha sa pisara ug pangutan-a
ang mga estudyante kon sila nakadungog na ba niadto nga
mga pulong ug kon sila nasayud ba sa unsay ipasabut niini.

Si Presidente Joseph Fielding Smith mipasabut:

Ang mosunod nga mga pamahayag mahimong makatabang
sa mga estudyante nga mas makasabut sa paghatag og kaa-
ngayan ug pagbalaan ug ang ilang tahas diha sa espirituhanon
nga pagpakatawo pag-usab. Mahimo nimo nga pakopyahan
kini ug ipabasa sa mga estudyante ngadto sa klase.

• Si Elder Bruce R. McConkie misulat:

• Si Elder McConkie usab mipasabut:

• Si Presidente Joseph Fielding Smith namahayag:

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang kaanga-
yan ug pagkabalaan mga proseso nga nagkinahanglan sa
atong hugot nga pagtuo ug paningkamot aron madawat ug
magpabilin. Sultihi sila nga kon sila mapailubon nga maning-
kamot sa pagduol ngadto ni Kristo pinaagi sa pagtuman sa
ilang mga pakigsaad sa bunyag, pagpaminaw sa mga pag-
aghat sa Espiritu Santo, ug paghinulsol sila mahatagan og
kaangayan ug mabalaan.

“Ang kinabuhing dayon mao ang ganti nga madawat
sa usa ka tawo kinsa masulundon ngadto sa tanan
nga mga balaod ug mga pakigsaad sa ebanghelyo, ug
kinsa, tungod sa iyang pagkamatinud-anon, nabalaan
pinaagi sa dugo ni Jesukristo. Siya kinsa nakadawat
niining mahinungdanon nga gasa mahimong sama ni
Jesukristo” (Doctrines of Salvation, 2:217).

“Ang pagkabalaan mao ang pagkalimpyo; kini usa ka
kahimtang sa kaputli ug pagkawalay lama diin walay
mansa sa sala nga makita. Kadto lamang namatay
ingon nga nakasala ug natawo pag-usab ngadto sa
pagkamatarung, sa ingon nahimong bag-o nga mga
binuhat sa Espiritu Santo, mao ang nahilakip uban sa
mga nabalaan….

“… Sa kinabuhi sa kadaghanan kanato, ang pagkaba-
laanon usa ka nagpadayon nga proseso, ug kita ma-
kabaton nianang mahimayaon nga kahimtang pinaagi
sa mga ang-ang kon atong mabuntog ang kalibutan
ug mamahimong mga santos diha sa buhat ingon
man usab diha sa pangalan” (A New Witness for the
Articles of Faith, 265–66).

“Ang paghatag og kaangayan mao ang pagbutang sa
usa ka balaan nga pagbugkos sa pagtugot diha sa
mga buhat sa kinabuhi sa matarung nga mga tawo.
Kini mao ang pagtugot sa Balaang Espiritu sa mga ki-
nabuhi nga gisunod sa mga miyembro sa Simbahan.
Kini usa ka balaan nga pagtugot sa pamaagi sa kina-
buhi sa tinuod nga mga santos. Kini gibugkos pinaagi
sa Balaang Espiritu sa Saad” (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], 102).

“Ang matag bata nga moanhi dinhi sa kalibutan gisa-
bak diha sa tubig, gipanganak sa tubig, ug sa dugo, ug
sa espiritu. Busa kon kita ipakatawo ngadto sa gingha-
rian sa Dios, kita kinahanglan nga ipakatawo diha sa
samang paagi. Pinaagi sa bunyag, kita ipakatawo sa
tubig. Pinaagi sa pagpaagas sa dugo ni Kristo, kita na-
limpyohan ug nabalaan; ug kita nahatagan og kaanga-
yan, pinaagi sa Espiritu sa Dios, kay ang bunyag dili
kompleto kon wala ang bunyag sa Espiritu Santo.
Nakita nimo ang pagkasusama tali sa pagkatawo dinhi
sa kalibutan ug sa pagkatawo ngadto sa gingharian sa
Dios” (Doctrines of Salvation, 2:324–25).

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 6:62 ug ipatino kon pi-
naagi sa unsa nga gahum nga ang plano sa kaluwasan nahi-
mong anaa kanato. Pangutan-a sila kon unsa ang tahas sa
mga ordinansa, sama sa bunyag, diha sa plano sa kaluwasan.
Ipabasa nila ang Moises 6:64–68 ug ipatino ang mga ordinan-
sa sa kaluwasan nga nadawat ni Adan.

Pangutan-a ang mga estudyante kon ang pagpabunyag ug
pagdawat sa Espiritu Santo mao lang ba ang kinahanglan nga
buhaton alang sa atong kaluwasan. Basaha og dungan ang
2 Nephi 31:17–21. Ilha ug hisguti kon unsa ang giingon ni
Nephi nga kinahanglan natong buhaton human kita maanaa
na sa dalan. Mahimo nimong tapuson uban sa Moises 6:68,
diin atong makat-unan nga ang matag usa sa mga kaliwatan
ni Adan mahimong usa uban sa Dios sama ni Adan pinaagi
sa mga doktrina ug mga baruganan nga inyong nahisgutan.

Moises 7:18 (Scripture Mastery). Kon ang usa ka
grupo sa mga tawo hingpit nga nagsunod sa mga

baruganan sa ebanghelyo, sila makamugna og usa ka
nindot kaayo nga katilingban diin ang Ginoo mahimong
mopuyo uban kanila. Ang Ginoo mitawag niini nga mga
tawo ug komunidad og “Zion.” (25–30 ka minutos)

Ang mga ehemplo ni Enoch ug sa iyang mga katawhan nag-
hatag og makatabang nga pagpanudlo alang sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga nagtinguha sa pagsunod sa mga su-
go sa Ginoo ug sa pag-establisar og sama sa Zion nga kati-
lingban (tan-awa sa D&P 6:6). Ipabasa sa mga estudyante ang
Moises 7:18 ug ipaila ang tulo ka hugpong sa mga pulong nga
gigamit sa Ginoo aron sa paghulagway sa Zion:

• “Usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna” (panaghiusa)

• “Nagpuyo diha sa pagkamatarung”

• “Walay kabus taliwala kanila”

Isulat kini diha sa pisara ug pabadlisi sa mga estudyante ang
ilang mga kasulatan. Ang pagsabut niini nga mga kahimtang
makatabang sa pag-andam kanato sa pag-establisar niini sa
atong mga kinabuhi.

“Usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna.” Ipabasa sa mga
estudyante ang 4 Nephi 1:15 ug ipaila ang tinubdan sa panag-
hiusa. Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Ezra Taft Benson:

“Nagpuyo diha sa pagkamatarung” Ang Zion maestablisar la-
mang pinaagi sa pagkamatarung. Ang pagkamatarung tinuod 

nga nagpasabut nga “magmatarung uban sa Dios.” Kini mahi-
tabo pinaagi sa proseso nga gitudlo ni Enoch sa Moises 6:57–61.

“Walay kabus taliwala kanila” Ipabasa sa mga estudyante
ang Mateo 22:36–40 ug ipapangita ang ikaduhang dako nga
sugo. Pangutan-a sila kon sa unsang paagi nga atong mapa-
kita ang atong gugma alang sa atong silingan. Ipabasa nila
ang Jacob 2:18–19 ug ipaila ang katuyoan sa Ginoo sa atong
pagbaton og mga katigayunan. Ipasabut nga kon ang mga ta-
wo nagkahiusa diha sa pagkamatarung mabuntog nila ang
hinakog ug dinalo nga mga hilig ug mga kahinam. Ang ilang
kinadak-an nga tinguha mao ang pagtabang sa Ginoo nga
magdala og tinuod nga kalipay ngadto sa tanang mga tawo.
Ang pag-amuma sa mga kabus mao ang yano nga pagbuhat
sa atong pasalig sa pagsunod sa ikaduhang mahinungdanon
nga sugo, sa paghigugma sa atong mga silingan sama sa
atong kaugalingon.

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga
ang mga miyembro sa Simbahan adunay oportunidad matag
bulan sa pagtabang og amuma sa mga kabus. Ipasabut nga
ang pagpuasa ug ang paghatag og ubay-ubay nga halad sa
puasa makatabang kanato nga mabuntog ang pagkakalibu-
tanon ug mas mapaduol ngadto sa Espiritu. Uban sa atong
binulan nga puasa, ang mga miyembro gitambagan sa pag-
hatag og labing minus ang kantidad sa wala kan-a nga mga
pagkaon alang sa kaayohan sa mga kabus ug timawa.
Kadtong kinsa makahimo kinahanglan nga mohatag og mas
dako kay sa kantidad sa mga kan-unon. Si Presidente
Spencer W. Kimball miingon:

Ipakigbahin ang mosunod nga tambag uban sa mga estud-
yante aron sa pagtabang kanila nga makasabut sa laing mga
paagi diin ang mga kabus mahimong matabangan:

“Adunay daghang lain nga mga paagi diin kita maka-
pakita og kalooy alang sa mga kabus ug timawa. Kita
makapangalagad ngadto kanila nga mogamit sa atong
panahon, mga talento, espirituhanon ug emosyonal
nga suporta, ug mga pag-ampo sa hugot nga pagtuo….

“Kon kita adunay gugma sa atong mga kasingkasing,
kita dili na kinahanglan nga sultihan sa tanang mga
paagi diin kita kinahanglan nga moamuma sa mga
kabus ug timawa….

“Kon kita magsugod sa pagtabang ngadto niadtong
kinsa nanginahanglan, kita mas maghunahuna sa
ilang mga panginahanglan. Kita mahimong mas 
maloloy-on ug andam nga mohupay sa pag-antus 

“Sa akong hunahuna kita kinahanglan nga manggiha-
tagon kaayo ug mohatag, imbis nga ang kantidad ra
nga atong natigum pinaagi sa atong duha ka kan-
anan sa pagpuasa, tingali mas dako pa kaayo––ikana-
pulo ka pilo kon kita anaa sa katungod sa pagbuhat
niini” (sa Conference Report, Abr. 1974, 184).

“Kon atong unahon ang Ginoo, ang tanang uban nga
mga butang mahimutang ra diha sa tukma nga dapit
niini o mawala sa atong mga kinabuhi. Ang atong
gugma sa Ginoo modumala sa pamahayag alang sa
atong pagbati, sa panginahanglan sa atong panahon,
sa mga interes nga atong pagasundon, ug sa kahan-ay
sa atong mga prayoridad” (sa Conference Report,
Abr. 1988, 3; o Ensign, Mayo 1988, 4).

Genesis 5; Moises 6–7
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Mahimo usab nimo nga gamiton ang pamahayag gikan ni
Presidente Spencer W. Kimball kalabut sa unsay gikinahang-
lan aron sa pag-establisar sa Zion diha sa seksyon sa
“Pagsabut sa mga Kasulatan” alang sa Genesis 5; Moises 7 di-
ha sa giya sa estudyante sa pagtuon. Mahimo nimo nga hisgu-
tan kini nga mga pamahayag uban sa imong mga estudyante.

Moises 7:23–67. Ang kadautan magpadayon sa yuta
hangtud sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Si Enoch
nagpuyo usab atol sa usa ka panahon sa hilabihan kada-
utan. (10–15 ka minutos)

Tun-i ang Moises 7:23–67 isip usa ka klase ug tabangi ang
mga estudyante nga makasabut kon sa unsang paagi nga ang
kabubut-on, kadautan, ang Lunop, ang Pag-ula ug ang
Pagkabanhaw ni Jesukristo, ang Pagpahiuli sa ebanghelyo, ug
ang Ikaduhang Pag-anhi nahaum ngadto sa plano sa kaluwa-
san sa Langitnong Amahan alang sa iyang mga anak.
Ipabuhat sa mga estudyante ang mga kalihokan B, C, ug D
alang sa Genesis 5; Moises 7 diha sa ilang mga giya sa estud-
yante sa pagtuon. 

Moises 5–7. Bisan og kita natawo dinhi sa usa ka
napukan nga kalibutan ug espirituhanon nga nahi-

mulag gikan sa Dios tungod sa sala, pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo ug sa atong pagkamasulundon ngadto sa mga
balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo kita mahimong
matawo pag-usab ngadto sa gingharian sa Dios, moetab-
lisar sa Zion, ug sa katapusan mopuyo pag-usab diha sa
iyang presensya. (35–40 ka minutos)

Ihan-ay ang imong klasehanan ingon sa gihulagway diha sa
sugyot sa pagtudlo alang sa Moises 5:1–12 (p. 34). Ipabasa sa
mga estudyante ang Moises 6:48–49, 55 ug ipaila ang mga
sangputanan sa Pagkapukan nga nasinati natong tanan.

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 5:5 ug isulti kon unsa
nga mga sugo ang gihatag sa Ginoo nila ni Adan ug Eva sa
dihang siya mipapahawa kanila sa Tanaman sa Eden. Basaha
ang Moises 5:6–9 ug hisguti kon unsa ang nakat-unan ni Adan
mahitungod sa pagkatubos gikan sa Pagkapukan ug sa pagba-
lik og puyo uban sa Dios. Sultihi ang mga estudyante nga kita
nakakat-on og mas daghan pa sa unsay gitudlo ngadto ni
Adan sa mga pagtulun-an ni Enoch diha sa Moises 6.

Kini importante alang sa mga estudyante nga makasabut nga
ang Pag-ula ni Jesukristo nakabuntog sa tanan nga mga sang-
putanan sa Pagkapukan ni Adan. Ang atong pagpahilayo
gikan sa Dios (girepresentahan sa han-ay sa klasehanan),
hinoon, miabut isip resulta sa atong kaugalingon nga pagka-
pukan, tungod sa atong kaugalingon nga mga sala. (Aron pag-
tabang sa paghulagway sa tahas sa Pag-ula, mahimo nimo

nga sundon ang mga pagpanudlo diha sa sugyot sa pagtudlo
alang sa Moises 5:1–12). Basaha og dungan ang Moises
6:53–57 ug hisguti ang Pagkapukan ni Adan ug sa unsang pa-
agi nga kini may kalabutan ngadto sa indibidwal nga pagka-
pukan sa matag tawo nga may tulubagon.

Kita nasayud gikan sa Moises 5:6–9 nga ang Pag-ula ni
Jesukristo naghatag og paagi alang kanato aron makabalik
ngadto sa presensya sa Dios. Kon kita gusto nga mopuyo
uban kaniya sa kahangturan kita kinahanglan gayud nga
maghinulsol sa atong mga sala ug mosunod sa mga sugo.
Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 6:52, 57–60 ug paghi-
mo og usa ka lista sa gisulti sa Ginoo nga kinahanglan natong
buhaton aron madawat ang tanan nga mga panalangin sa
Pag-ula. Mahimo ka nga mogamit og unom ka dagko nga
ginunting nga mga papel ug isulat ang usa sa mosunod nga
kinahanglanon diha sa matag usa:

• Motuo kang Kristo

• Paghinulsol

• Pagpabunyag diha sa pangalan ni Kristo

• Pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo

• Pagsunod sa giya sa Espiritu

• Paglahutay ngadto sa katapusan

Ibutang ang mga ginunting atbang sa ablihanan diha sa tape
nga nagrepresentar sa Pag-ula, nga nagpaingon ngadto sa ki-
lid sa klasehanan nga nagrepresentar sa presensya sa Ginoo.
O, mahimo nga yano lang nimo nga sulatan ang dapit og
“Pagpakatawo Pag-usab” (tan-awa sa sugyot sa pagtudlo
alang sa Moises 6:50–68).

Aron sa pagtabang sa pagpakita og kausaban diha sa mga ta-
wo sa panahon ni Enoch human sa ilang pagpaminaw ug pag-
sunod sa iyang mga pagtulun-an, basaha ug itandi ang Moises
6:27–29 sa Moises 7:11–21. Ang kalainan diha sa mga kinaiya sa
mga tawo naghulagway sa gahum sa paggamit sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo diha sa atong mga kinabuhi ug sa pagpaka-
tawo pag-usab. (Mahimo nimo nga gamiton ang impormasyon
diha sa sugyot sa pagtudlo alang sa Moises 7:18 ug paghisgut
og kadali mahitungod sa Zion niining panahona.)

Isumpay ang kasinatian ni Adan sa dihang mihalad siya og
sakripisyo tali sa mga pagtulun-an nga iyang nadawat mahi-
tungod sa bunyag pinaagi sa pagtabang sa mga estudyante
nga makasabut nga ang duha ka mga ordinansa nagrepresen-
tar sa matubsanon nga sakripisyo ni Jesukristo ug sa mga pa-
nalangin nga moabut tungod niini. Kita gibunyagan gihapon
karon, apan wala na kita naghimo og mga sakripisyo sa ha-
yop sama sa gibuhat ni Adan. Pangutan-a ang mga estudyan-
te kon unsa nga ordinansa nga anaa kanato aron sa
paghinumdom sa Pag-ula ug sa gibuhat sa Manluluwas alang
kanato. Awhaga sila sa paghimo sa sakrament nga mas espiri-
tuhanon nga kasinatian sa pagtabang kanila nga tinuoray nga
natawo pag-usab pinaagi sa paghinumdom sa kaimportante
sa bunyag samtang nagbag-o sila sa ilang mga pakigsaad sa
bunyag matag semana.

S  M  T  W  TH  F  S

niadtong naglibut kanato. Kita giyahan sa Espiritu sa
Ginoo aron masayud kon kinsa ang angayan nga ser-
bisyohan ug unsaon nga matubag gayud ang ilang
mga panginahanglan” (A Leader’s Guide to Welfare:
Providing in the Lord’s Way [1990], 9).

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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Aron mahiusa ang imong gitudlo mahitungod sa Pagkapukan,
sa Pag-ula ni Jesukristo, ug sa epirituhanon nga pagpakatawo
og usab, ipakigbahin ang nakat-unan ni Presidente David O.
McKay samtang natulog siya usa ka gabii niana atol sa iyang
biyahe isip usa ka batan-on nga Apostol. Siya nakakita og usa
ka matahum nga siyudad ug ang pundok sa mga katawhan
nga nanagsul-ob og puti nagpaingon niini. Iyang nakita ang
Manluluwas nga maoy nangulo kanila.

Pasiuna
Si Elder Bruce R. McConkie misulat nga “gikan ni Adan hang-
tud ni Noe, sama sa nagligid nga lipak sa mga dugdog, matag
usa mas kusog kay sa usa nga nag-una, ang pagkayawan-on
ug pagkakalibutanon ug pagkadautan nag-anam og kadako
hangtud nga ang ‘matag tawo gibayaw diha sa handurawan
sa mga hunahuna sa iyang kasingkasing, nga dautan kanunay’
[Moises 8:22]” (The Millennial Messiah: The Second Coming of the
Son of Man [1982], 359). Sa panahon ni Noe ang yuta “napuno
sa kasamok” ug “ang tanan nga mga tawo midunot sa iyang
agianan diha sa yuta” (Moises 8:28–29). Diha sa usa ka buhat
sa kalooy alang sa yuta ug sa umaabut nga mga henerasyon,
ang Dios miingon ngadto ni Noe: “Ang katapusan sa tanan
nga mga tawo miabut sa akong atubangan, kay ang yuta na-
puno sa kasamok, ug tan-awa Ako molaglag sa tanan nga mga

tawo gikan sa yuta” (b. 30). Si Elder John A. Widtsoe, kinsa
usa ka sakop sa Kurom sa Napulog Duha, mitudlo: “ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtan-aw sa yuta isip usa ka
buhi nga organismo, ang usa nga mahimayaong nakatuman
‘sa katuyoan sa iyang pagkalalang.’ Sila nagtan-aw sa lunop
isip bunyag sa yuta, nga nagsimbolo sa paglimpyo sa mga ka-
hugaw sa nangagi, ug pagsugod og usa ka bag-ong kinabuhi”
(Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham, 
3 vols. sa 1 [1960], 127).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Kadtong kinsa nagminyo sa gawas sa bag-o ug walay kata-

pusan nga pakigsaad mawagtangan sa temporal ug sa ma-
hangturon nga mga panalangin (tan-awa sa Genesis 6:1–4;
Moises 8:13–21; tan-awa usab sa Deuteronomio 7:1–4; 
D&P 132:15–17).

• Kon ang mga tawo magpadayon sa pagpili og kadautan, ang
Espiritu sa Ginoo mopalayo gikan kanila (tan-awa sa Genesis
6:3–7; Moises 8:17–30; tan-awa usab sa 2 Nephi 26:11).

• Sama ni Noe, kita mahimong makaangkon og pagsalig sa
mga mata sa Ginoo atol sa panahon sa kadautan (tan-awa
sa Genesis 6:5–8; Moises 8:22–27).

• Ang pagkalaglag sa mga dautan sa panahon ni Noe nagpa-
matuod sa kaangayan sa Dios ug sa iyang gugma alang sa
tanan niya nga mga anak (tan-awa sa Genesis 6:5–13;
Moises 8:22–30).

• Kadtong kinsa nagsunod sa mga balaod ug sa mga ordi-
nansa sa ebanghelyo mamahimong anak nga mga lalaki ug
anak nga mga babaye sa Dios (tan-awa sa Moises 8:13; tan-
awa usab sa Mosiah 5:1–9).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Genesis 6–9. Tabangi ang mga estudyante nga makapa-
lambo og usa ka mas maayo nga pagsabut sa istorya
mahitungod sa Lunop. (20–25 ka minutos)

Bahina ang mga estudyante sa mga grupo sa tinagurha ngad-
to sa tinagup-at ka mga tawo. Isangon sa matag grupo ang
lain nga bahin sa Genesis 6–9 nga basahonon ug pahimoa
sila og usa ka mubo nga quiz sa napulo ka mga pangutana.
Ipabaylo ug ipakompleto sa mga grupo ang mga quiz ug his-
guti kon unsa ang ilang nakat-unan mahitungod sa Lunop.

Genesis 6–10; Moises 8

“Ang siyudad, akong nasabtan, iyaha. Kadto mao ang
Mahangturon nga Siyudad; ug ang mga tawo nga nag-
sunod kaniya magpuyo didto sa kalinaw ug mahang-
turon nga kalipay.

“Apan kinsa man kadto sila?

“Ingon og daw ang Manluluwas nakabasa sa akong
hunahuna, siya mitubag nga nagtudlo ngadto sa daw
nag-alirong nga nianang higayona nagpakita ibabaw
kanila, ug diin nakasulat sa bulawan nga mga pulong:

“Kini Mao Sila Kinsa Nakabuntog sa Kalibutan––Kinsa
Tinuoray nga Natawo Pag-usab!” (Cherished Experiences
from the Writings of President David O. McKay, comp.
Clare Middlemiss [1976], 60).

Genesis 6–10; Moises 8
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Genesis 6–9; Moises 8. Ang Lunop mao ang pagpahayag
sa kaangayan ug gugma sa Dios. (30–35 ka minutos)

Sa tibuok nimo nga paghisgut mahitungod sa Lunop, pahi-
numdumi ang mga estudyante nga ang Langitnong Amahan
usa ka mahigugmaon nga amahan ug nga ang iyang silot sa
mga dautan alang lamang sa ilang mahangturon nga panala-
ngin. Basaha ang 2 Nephi 26:23–24 ug hisguti kon sa unsang
paagi nga ang tanan nga gibuhat sa Ginoo alang lamang sa
kaayohan sa tanan niya nga mga anak. Hisguti ang mga pa-
ngutana sama sa mosunod:

• Kon ang tanan nga mga tawo mga anak sa Dios, nganong
daghan man ang iyang gilaglag sa lunop?

• Sa unsang paagi nga ang Lunop usa ka buhat sa paghigug-
ma sa atong Langitnong Amahan?

• Sa unsang paagi nga kini nakahatag og kaayohan sa yuta?

Ilista sa pisara ang mosunod nga mga paagi nga ang Lunop
usa ka panalangin:

• Kini nagdala og paghukom ngadto sa mga dautan.

• Kini nakatabang nga maluwas ang usa ka matarung nga
kaliwatan sa mga tawo kang kinsa ang Dios mahimong
mopabarug pag-usab sa iyang mga pakigsaad.

• Kini nagpanalipud sa wala pa matawo nga mga espiritu
nga anak sa Dios , kinsa matawo unta nga walay paglaum
nga matudloan sa pagkamatarung ug kamatuoran gikan sa
dautan nga mga ginikanan.

• Kini nagdala sa mga dautan ngadto sa kalibutan sa espiritu
diin sa katapusan matudloan sila sa ebanghelyo.

Ipapangita sa mga estudyante ang Genesis 6 ug Moises 8
alang sa mga bersikulo nga mosuporta niadto nga mga katu-
yoan ug ilista ang mga pakisayran ubos sa tukma nga katego-
riya. Ipasabut kon sa unsang paagi nga ang Lunop nagpakita
sa hingpit nga kaangayan ug kalooy sa Dios. Si Elder Neal A.
Maxwell miingon nga ang Dios manginlabut “sa dihang ang
kadautan miabut sa punto sa pagguba sa kabubut-on nga ang
mga espiritu, diha sa kaangayan, dili mapadala dinhi” (We
Will Prove Them Herewith [1982], 58; tan-awa usab sa “The
Flood Was an Act of Love” sa Old Testament: Genesis–2 Samuel,
pp. 55–56).

Ang asoy sa kasulatan mahitungod sa Lunop naggamit og pi-
nulongan nga susama nianang gigamit aron sa paghulagway
sa Paglalang. Basaha ang Genesis 7:10, 14; 8:17, 20–21; 9:1, 3 ug
pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga kini
nga mga bersikulo susama ngadto sa mga bersikulo mahitu-
ngod sa Paglalang. Unsa ang dugang nga mga panglantaw
ang nahatag sa mga pagkasusama tali sa duha ka mga asoy
kalabut sa katuyoan sa Lunop? Ang Lunop, sama sa bunyag,
nagrepresentar og usa ka bag-ong sinugdanan sa yuta.

Isulat diha sa mga ulohan sa mosunod nga tsart diha sa pisa-
ra ug sulati kini samtang imong hisgutan ang pagkasusama
tali sa Lunop ug sa Paglalang:

Basaha ang Joseph Smith––Mateo 1:41 uban sa mga estudyan-
te ug ipatino nila kon giunsa sa Ginoo pagtandi ang panahon
ni Noe ug ang panahon sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi.
Kita nasayud nga ang yuta pagalimpyohan pag-usab isip ka-
bahin sa Ikaduhang Pag-anhi––niining higayona pinaagi sa
kalayo (tan-awa sa D&P 5:19). Kita, usab, kinahanglan gayud
nga bunyagan pinaagi sa tubig ug pinaagi sa kalayo, nga mao
ang Espiritu Santo (tan-awa sa Juan 3:5; 2 Nephi 31:13).

Sinugdanan 
ni Adan 
(Genesis 1)

1:2

1:6–7

1:9–10

1:24–25

1:28–30

Panghitabo o
Paghulagway

Ang Espiritu sa 
Dios naglihok 
ibabaw sa tubig.

Ang mga tubig 
nabahin.

Adunay uga nga yuta.

Ang mga hayop gi-
mandoan sa pagsanay
ibabaw sa yuta.

Ang katawhan giman-
doan sa pagsanay ug
sa pagpuno sa yuta 
ug sa pagmando iba-
baw niini.

Bag-ong
Sinugdanan 
ni Noe 
(Genesis 8–9)

8:1

8:2–3

8:5

8:17

9:1–3

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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Ipamatuod nga kita mahimong malimpyohan pinaagi sa ga-
hum sa Espiritu Santo (tan-awa sa 2 Nephi 31:17). Pangutan-a
ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga kita makadawat
niining gahum sa paglimpyo kon kita nabunyagan ug nakum-
pirmahan na. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79
ug awhaga sila sa pagbuhat sa unsay gikinahanglan aron pag-
tugot sa gahum sa Ginoo sa paglimpyo sa atong mga kinabuhi.

Genesis 6:1–4; Moises 8:13–15. Ang pakigminyo gawas
sa pakigsaad kabahin sa pagkadautan diha sa mga pana-
hon ni Noe. (10–15 ka minutos)

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 8:13–14 ug ipangutana:

• Kinsa man ang “mga anak sa Dios”?

• Sa unsang paagi nga sila lahi sa “anak nga mga lalaki sa
katawhan”?

Basaha ang bahin sa komentaryo sa Genesis 6:1–2, 21 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 53–54) nga nagtabang sa pag-
hulagway nga sila nahimong mga anak sa Dios tungod sa pa-
kigsaad nga ilang gihimo uban kaniya. Basaha ang Moises
8:15 ug ipangutana:

• Unsa man ang gipasabut sa “ang anak nga mga babaye …
mibaligya sa ilang mga kaugalingon”?

• Ngano nga ang ubang mga tawo magminyo man gawas sa
pakigsaad? 

• Unsa man ang mga panalangin sa pagminyo og takus nga
mga miyembro sa Simbahan?

Ipabasa sa usa ka estudyante ang mosunod nga pamahayag
ni Presidente Spencer W. Kimball:

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsay hunahuna nila
mahitungod sa unsay gisulti ni Presidente Kimball ug unsa
nga mga sitwasyon ang makaapekto sa atong pagpili sa pag-
minyo diha sa pakigsaad. Isulti og balik ngadto kanila ang
dili hitupngan nga bili sa pagminyo diha sa pakigsaad ug nga
ang bisan unsa nga butang nga mas ubos adunay mahangtu-
ron nga mga sangputanan.

Genesis 6–7. Si Noe usa ka ehemplo sa usa ka tawo nga
may talagsaon nga hugot nga pagtuo sa Dios. Ang iyang
ehemplo makapadasig kanato nga mahimong mas mati-
nud-anon. (15–20 ka minutos)

Kantaha ang “Nephi’s Courage” isip usa ka klase (Children’s
Songbook, p. 120). Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa

sa ilang hunahuna nga ang baruganan nga gitudlo niini nga
kanta nagamit ni Noe.

Basaha ang unsay gisulti sa Ginoo nga buhaton ni Noe diha
sa Genesis 6:14–21. Sa pagtabang og hulagway kon unsa ka
dako ang arka, dad-a sa gawas ang mga estudyante ug ipaki-
ta kanila ang dapit nga imong giandam sa wala pa ang klase
nga mao ang bana-bana nga gidak-on sa arka, mogamit sa
kwarenta y singko ka sentimetro o desiotso ka pulgada alang
sa usa ka cubit nga sukod ug mosunod sa direksyon nga gi-
hatag diha sa Genesis 6:15. Kon ang pagdala sa mga estud-
yante ngadto sa gawas dili masayon, itandi ang gidak-on sa
arka ngadto sa pamilyar nga mga butang (tan-awa ang tsart
sa pagtandi diha sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 55; tan-
awa usab sa komentaryo niini diha sa Genesis 6:14–16, p. 54).

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna unsa man kaha ang gihunahuna sa
mga silingan ni Noe mahitungod kaniya, nagkonsiderar sa
gidak-on sa arka ug sa kahimtang nga sila dili duol sa bi-
san unsa nga dakong katubigan?

• Unsa man ang gihangyo sa Ginoo kanato pinaagi sa iyang
mga propeta?

• Unsa man, isip mga miyembro sa Simbahan, ang nakapahi-
mo nato nga lahi (lain o tinamay) sa uban sa kalibutan?

Ipakigbahin ang imong kaugalingon nga kasinatian o dapita
ang mga estudyante sa pag-istorya mahitungod sa usa ka lisud
nga buluhaton nga ilang natuman pinaagi sa tabang sa Ginoo.

Genesis 6–9; Moises 8. Ingon nga ang arka naghatag og
kaluwasan alang sa pamilya ni Noe, adunay mga dapit
karon diin kita makakaplag og kalinaw ug proteksyon
gikan sa kadautan sa kalibutan. (25–30 ka minutos)

Pahunahunaa ang mga estudyante nga ang usa ka tawo mia-
but sa ilang eskwelahan ug mipahibalo nga sulod sa usa ka
semana ang katalagman sa kinaiyahan moguba sa ilang siyu-
dad. Ipangutana:

• Unsa man ang inyong mahunahuna mahitungod sa tawo?

• Unsa man ang gikinahanglan aron kamo motuo kaniya?

• Asa man kamo modangup alang sa kaluwasan?

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 8:16–24. Ipangutana:

• Giunsa man sa mga tawo sa panahon ni Noe pagtubag sa
susama nga pasidaan?

• Ngano nga ingon man niana ang tubag sa mga tawo?

• Unsa man kaha ang makakumbinsir kanila sa pagpaminaw
sa pasidaan ni Noe?

Basaha ang Genesis 7:4–6, 11–12, 19–24 ug tan-awa kon unsa
ang nahitabo niadtong kinsa wala naminaw ni Noe. Basaha
ang Genesis 7:1–3, 7–10, 13–18; 8:13–18 ug itandi kadto nga
mga sangputanan sa unsay nahitabo ngadto niadtong kinsa
misunod sa propeta. Isip usa ka klase, suhira ang mosunod
nga mga pangutana:

“Bisan kinsa kaninyo moadto sa tibuok kalibutan
alang sa ordinansa sa pagsilyo kon kamo nasayud sa
kaimportante niini, kon kamo nakaamgo kon unsa
kini ka bililhon. Walay gilay-on, walay kakulang sa
kwarta, walay sitwasyon ang makapugong kaninyo
gikan sa pagminyo diha sa balaan nga templo sa
Ginoo” (“The Importance of Celestial Marriage,”
Ensign, Okt. 1979, 4–5).

Genesis 6–10; Moises 8
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• Ngano nga ang pamilya ni Noe naprotektahan man gikan
sa Lunop? (tan-awa sa Genesis 6:18, 22; 7:1, 5; 9:1, 8–15).

• Diin man miadto ang pamilya ni Noe aron makadawat og
proteksyon gikan sa Lunop? (tan-awa sa Genesis 6:14–18;
7:1, 17; 8:4, 13).

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga adunay mga
dapit karon diin ang mga tawo sa pakigsaad makaadto alang
sa proteksyon gikan sa kadautan sa kalibutan ug sa gipanag-
na nga mga katalagman sa katapusang mga adlaw. Sa dili pa
ang klase, pagdrowing og usa ka hulagway sa usa ka arka ug
guntinga kini sa unom ka mga piraso. Sa luyo sa matag pira-
so isulat ang mga pakisayran sa kasulatan alang sa usa sa ma-
tag unom ka grupo nga gilista sa ubos. Bahina ang mga
estudyante sa unom ka mga grupo ug hangyoa ang matag
grupo sa pagtuon sa mga pakisayran diha sa ilang piraso nga
puzzle ug sa pag-andam sa pagpakigbahin kon unsay ilang
nakat-unan kon asa nato makaplagan ang kaluwasan ug pro-
teksyon. Samtang ang matag grupo mopresentar sa ilang mga
nakaplagan, ipasagol sa mga estudyante ang mga piraso ug
patukura og usa ka moderno nga arka.

Grupo 1: Doktrina ug mga Pakigsaad 1:13–18; 20:25–27
(Pagsunod sa mga propeta)

Grupo 2: Salmo 127:3–5; Mga Proverbio 1:8; 20:7; 
1 Mga Taga-Corinto 11:11 (Mga ginikanan
ug mga pamilya)

Grupo 3: Doktrina ug mga Pakigsaad 109:20–26;
132:19–20 (Mga templo)

Grupo 4: Doktrina ug mga Pakigsaad 82:14–15; 101:17–25;
115:6; Moises 7:17–21 (Mga Stake sa Zion)

Grupo 5: 1 Nephi 8:21–30; 15:23–24; Doktrina ug mga
Pakigsaad 1:37–38 (Pagtuon sa kasulatan)

Grupo 6: Lucas 21:36; 3 Nephi 18:15–19; Doktrina ug mga
Pakigsaad 10:5; Joseph Smith––Kasaysayan
1:15–17 (Pag-ampo)

Human mapataput ang arka nga puzzle, basaha ang Genesis
6:14 ug ipasabut nga kinahanglan ni Noe nga buliton ang
mga liki ug mga lungag sa arka. Sultihi ang mga estudyante

nga human nato mabuhat ang tanan kutob sa atong mahimo
aron magpabilin nga luwas sa espirituhanong paagi––nagsu-
nod sa propeta, naminaw sa mga ginikanan, nagtambong sa
templo, nagpundok diha sa mga stake, nagtuon sa mga kasu-
latan, ug nag-ampo––ang Pag-ula ni Jesukristo mitugot kana-
to nga makalikay o makalahutay sa katalagman nga moabut
ngadto sa mga dautan. Basaha ang Mosiah 5:15 ug awhaga
ang mga estudyante sa paggamit sa Pag-ula sa ilang mga ki-
nabuhi aron magpabilin nga “naglutaw” atol niining ulahing
mga adlaw (tan-awa sa Genesis 7:17).

Genesis 6–9; Moises 8. Sama ni Noe, kita mahi-
mong makaangkon og pagsalig sa mga mata sa

Ginoo atol sa panahon sa kadautan. (35–40 ka minutos)

Kita nagpuyo sa usa ka panahon diin ang kadautan milukop
sa yuta. Sa katapusan, ingon nga kini gilimpyohan pinaagi sa
tubig, ang yuta pagalimpyohan pinaagi sa kalayo, nga mahi-
tabo sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas (tan-awa sa D&P
5:19). Ang kaluwasan ni Noe miabut pinaagi sa pagsunod sa
mga sugo sa Ginoo ug sa pagtukod sa arka nga mitugot kani-
ya ug sa iyang pamilya nga makasugakod sa mga paghukom
sa Dios. Sama ni Noe ug sa iyang pamilya, kita kinahanglan
nga maghinulsol ug magmasulundon ngadto sa Ginoo aron
maluwas gikan sa kadautan. Pahisguti sa mga estudyante kon
unsay gihangyo sa Ginoo nga atong buhaton karon nga ma-
tandi sa pagtukod og arka, nagtugot kanato nga mobarug iba-
baw sa kadautan sa kalibutan ug maluwas gikan sa mga
paghukom sa Dios. Ilista ang ilang mga ideya diha sa pisara.

Bahina ang klase ngadto sa duha ka mga grupo. Ipabasa sa
usa ka grupo ang Genesis 6:1–7:10 ug sa usa ang Moises 8.
Hangyoa sila sa pagpangita sa unsay gibuhat ni Noe nga nag-
pakita kanato kon unsaon nga maluwas gikan sa kadautan sa
kalibutan. Idugang ang mga baruganan nga ilang nakit-an
ngadto sa lista diha sa pisara. Ipasabut og maayo ang mosu-
nod nga mga punto:

• Si Noe lahi sa mga tawo sa iyang panahon. Ipabasa sa mga
estudyante ang Genesis 6:1–13 ug pangitaa ang mga pu-
long o hugpong sa mga pulong nga naghulagway sa kagra-
be sa kadautan sa mga tawo. Hisguti ang ipasabut sa “mga
anak sa Dios” nagminyo sa “anak nga mga babaye sa mga
tawo” (tan-awa sa Genesis 6:2; tan-awa usab sa komentar-
yo alang sa Genesis 6:1–2, 21 sa Old Testament: Genesis–
2 Samuel, pp. 53–54).

• Basaha ang Genesis 6:8 ug pangutan-a ang mga estudyante
kon unsa ang grasya (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “grasya,” pp. 72–73). Ipabasa nila ang Moises
8:13, 23–27 ug ipatino kon sa unsang paagi nga si Noe
nakabaton og grasya gikan sa Ginoo. Mahimo nimo nga
pabuhaton ang mga estudyante sa kalihokan A lang sa
Genesis 6; Moises 8 diha sa ilang mga giya sa estudyante
sa pagtuon ug ipakigbahin unsay ilang nadiskobrihan.

• Ang paghimo ug pagsunod sa mga pakigsaad sa ebanghel-
yo mahinungdanon kaayo sa atong kaluwasan. Hisguti
uban sa mga estudyante ang kaimportante sa pagkamasu-
lundon ug sa mga pakigsaad diha sa pagbaton og tabang
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ug gahum gikan sa Ginoo. (Mahimo nimo nga ilakip ang
sugyot sa pagtudlo alang sa Genesis 6–7 uban niini nga ba-
hin sa leksyon.) Ipangutana: Unsa nga mga panalangin ang
nadawat ni Noe ug sa iyang pamilya tungod sa ilang pag-
kamasulundon? Unsa man atong buhaton aron sa pagpa-
ngandam alang sa paglimpyo sa yuta sa Ikaduhang
Pag-anhi? Unsa man ang atong kasiguroan mahitungod
sa mga pakigsaad nga gihimo sa Ginoo? (Siya sa kanunay
motuman sa iyang bahin.)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Diin ug giunsa man ninyo sa pag-atubang ang mga pagsa-
likway, pagtamay, ug pagbiay-biay diha sa inyong mga ki-
nabuhi?

• Gibati ba ninyo usahay nga gipalibutan sa dautan nga mga
impluwensya?

• Unsa man kaha ang nagrepresentar sa arka ni Noe alang
kanato karon?

• Asa man kita makakaplag og kadangpan gikan sa daw lu-
nop sa kadautan sa atong palibut?

• Sa unsang paagi nga ang atong mga panimalay, mga ward,
ug mga stake sama sa arka ngari kanato?

• Unsa man ang atong buhaton sa pagtabang nga magpabi-
lin kini nga mga dapit isip luwas nga mga kadangpan?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut kon sa unsang
paagi nga ang templo usab sama sa usa ka arka alang sa ta-
kus nga mga miyembro sa atong panahon ug unsa kini kaim-
portante nga mangandam sa pag-adto sa templo.

Si Noe nagsilbi usab isip usa ka ehemplo ngari kanato human
sa Lunop. Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 8:20–22 ug
ipaila unsay unang gibuhat ni Noe sa dihang mibiya siya sa
arka. Kita kinahanglan nga magpasalamat kanunay sa Ginoo
sa paghatag og paagi aron sa pagluwas kanato gikan sa kada-
utan ug sa pagtabang kanato nga makaplagan ang hingpit
nga kalipay ug paglaum niini nga kinabuhi ug kinabuhing
dayon sa kalibutan nga moabut.

Pasiuna
Si Abraham, usa ka tawo diin pinaagi kaniya gitukod sa Ginoo
pag-usab ang iyang pakigsaad aron sa pagsugod og usa ka bag-
o nga dispensasyon sa ebanghelyo, gitawag og ang amahan sa
matinud-anon (tan-awa sa D&P 138:41). Atong mabasa diha sa
mga kasulatan nga ang tanan kinsa midawat sa ebanghelyo gi-
tawag og mga anak ni Abraham (tan-awa sa Abraham 2:10–11).
Si Presidente Spencer W. Kimball mipasabut kon ngano:

“Si Kristo mao ang halangdon nga ehemplo alang sa matag ma-
tinud-anon nga tighupot sa priesthood. Samtang ako nagsiksik

sa mga kasulatan ako nakabasa mahitungod sa daghang tawo
kinsa misunod niining halangdon nga ehemplo ug nagpakata-
kus sa ilang mga kaugalingon alang sa gisaad nga mga panala-
ngin pinaagi sa priesthood. Usa niini mao si Amahang
Abraham, kansang kinabuhi usa ka panig-ingnan nga mopaba-
yaw ug mopataas ni bisan kinsa nga amahan niini nga
Simbahan kinsa nangandoy nga mamahimong usa ka tinuod
nga patriyarka ngadto sa iyang pamilya….

“… Gibati ba ninyo nga kitang tanan mahimong sama ni
Abraham kon kita makakat-on sa pagbutang og una sa Dios
diha sa atong mga kinabuhi? Ako mopamatuod kaninyo nga
kita mahimong sama ni Abraham, kinsa karon, isip resulta sa
iyang pagkamatinud-anon, ‘misulod ngadto sa iyang kahima-
yaan ug milingkod diha sa iyang trono.’ (D&P 132:29.) Ang
ingon ba nga kahimayaan usa ka panalangin nga gitagana la-
mang sa mga General Authority, o sa mga stake president, o
sa mga presidente sa korum, o sa mga bishop? Dili kini mao.
Kini usa ka panalangin nga gitagana alang sa tanan kinsa ma-
ngandam sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa pagsalikway
sa ilang mga sala, pinaagi sa tinuoray nga pagdawat sa
Espiritu Santo nganha sa ilang mga kinabuhi, ug pinaagi sa
pagsunod sa ehemplo nga gipakita ni Abraham.

“Kon ang mga miyembro sa Simbahan aduna pa lamang unta
sa samang integridad, samang pagkamasulundon, samang
pagpadayag, samang hugot nga pagtuo, samang serbisyo pa-
rehas ni Abraham! Kon ang mga ginikanan nagtinguha pa la-
mang sa mga panalangin nga gitinguha ni Abraham, sila usab
unta makadawat sa ingon nga mga pagpadayag, mga pakig-
saad, mga saad, ug mahangturon nga mga ganti nga nadawat
ni Abraham” (“The Example of Abraham,” Ensign, Hunyo
1975, 4, 6–7).

Tungod kay kita nasayud nga si Abraham nahimaya (tan-awa
sa D&P 132:29), kita kinahanglan nga magtuon sa iyang kina-
buhi ug pangitaon kon unsay gihimo aron madawat kining
dako nga panalangin. Dayon kita kinahanglan nga “molakaw
… ug mobuhat sa mga gibuhat ni Abraham” (D&P 132:32).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Aron maluwas sa gingharian sa langit kita kinahanglan

nga mosunod sa mga baruganan ug modawat sa mga ordi-
nansa sa ebanghelyo (tan-awa sa Abraham 1:2; tan-awa
usab sa Moises 6:52; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3;
D&P 84:33–39).

• Kon gipugos sa pagpili tali sa pagsunod sa Dios ug sa pag-
luwas sa atong mortal nga mga kinabuhi, kita kinahanglan
nga mopili sa pagsunod sa Dios (tan-awa sa Abraham 1:5–12).

• Tungod sa pagkamatarung ni Abraham, ang Ginoo mihimo
og usa ka pakigsaad sa pagpanalangin kaniya og yuta,
priesthood, mahangturon nga kaliwatan, ug kahimayaan.
Kita miapil niini nga pakigsaad, nga gitawag og pakigsaad
ni Abraham, kon kita matinud-anon nga nagdawat ug nag-
sunod sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa ebanghelyo
(tan-awa sa Genesis 15:1–6; 17:1–8; Abraham 1:18–19; 2:9–11).

Genesis 11–17;
Abraham 1–2

Genesis 11–17; Abraham 1–2
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• Ang Ginoo motuman sa tanan niya nga mga saad (tan-awa
sa Genesis 13:16; 15:1–18; 17:15–22; 21:1–2; tan-awa usab sa
D&P 1:37–38; 82:10).

• Ang Langitnong Amahan naminaw sa atong mga pag-am-
po, nasayud sa atong mga pagsulay, ug mohupay kanato
kon kita mangita kaniya diha sa hugot nga pagtuo (Genesis
15:1–6; 16:4–14).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 9, “The
Abrahamic Covenant,” makatabang sa mga estudyante

nga mas masabtan ang gahum nga atong madawat pinaagi sa
paghimo og mga pakigsaad uban sa Ginoo (tan-awa sa Old
Testament Video Guide alang sa mga sugyot sa pagtudlo).

Genesis 11–17. Sa dihang ang Ginoo mihimo og usa ka
pakigsaad uban kang Abram, siya miusab sa iyang pa-
ngalan ngadto sa “Abraham” (tan-awa sa Genesis 17:1–9).
Ang pagtuon sa kasinatian ni Abraham makatabang kana-
to aron masabtan ang kaimportante sa pagdawat sa mga
ordinansa sa ebanghelyo, paghimo og mga pakigsaad
uban sa Ginoo, ug sa ingon modala ngari sa atong mga
kaugalingon sa pangalan ni Kristo. (20–25 ka minutos)

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut sa kaimportante sa
mga pangalan. Hisguti ang mga pangutana sama sa mosunod:

• Ngano nga ang mga ginikanan usahay mogahin man og
taas kaayong panahon sa pagdesider kon unsay ipangalan
sa anak?

• Ang imo bang pangalan adunay espesyal nga kahulugan?
Kon mao, unsa man kini?

• Gusto ba nimong usbon ang imong pangalan? Kon mao,
ngano man? Unsa man nga pangalan ang imong pilion?

Patan-awa ang mga estudyante sa mga pangalan nga ilang na-
ilhan diha sa Genesis 11:27–32. Papaklia sila ngadto sa Genesis
17:1–8 ug tan-awa kon unsay gibuhat sa Ginoo ngadto sa pa-
ngalan ni Abram. Hinumdumi nga ang iyang pangalan giusab
isip kabahin sa pakigsaad. Ang pangalan nga “Abram” nagpa-
sabut nga “gihimaya nga amahan,” ug ang pangalan nga
“Abraham” nagpasabut nga “amahan sa pundok sa mga ka-
tawhan” (tan-awa sa Bible Dictionary, “Abraham,” pp. 601–2).
Ipangutana: Sa unsang paagi nga kini nga kausaban usa ka du-
gang nga pagpamatuod sa mga saad sa Ginoo ngadto kaniya?

Karon ang Ginoo dili mousab sa atong pangalan. Kondili, sa
diha nga kita mipasakop sa Simbahan pinaagi sa bunyag kita
nagdala diha kanato sa pangalan ni Jesukristo (tan-awa sa
Mosiah 5:6–12; D&P 20:37). Bisan og kita nailhan gihapon pi-
naagi sa atong mga pangalan, nailhan usab kita isip “mga
Kristiyano” o “mga Santos.” Ang Santos usa ka nalimpyohan
nga sumusunod ni Kristo. Hisguti kon unsa ang ipasabut nii-
ni ug kon ngano nga importante nga dad-on nato ang panga-
lan ni Jesukristo.

Basaha ang Abraham 1:18–19 ug hisguti sa labing minus usa
ka butang nga nagpasabut sa pagdawat og usa ka pangalan.

Ipabasa sa mga estudyante ang Mosiah 5:7–10 ug ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79 ug timan-i kon asa ma-
dawat sa mga tawo ang pangalan sa Ginoo. Ipangutana:

• Unsa man ang gitudlo kanato niining mga kasulatan mahi-
tungod kon nganong gusto nato nga ang Ginoo mohatag
kanato sa iyang pangalan?

• Sa unsang paagi nga ang mga tawo nahimong lahi tungod
kay sila nagdala sa ilang kaugalingon sa pangalan ni
Jesukristo?

• Unsa nga mga obligasyon ang may kalabutan sa pagdala
sa pangalan ni Jesukristo sa usa ka tawo?

• Unsa man ang saad sa Ginoo kon kita modala ngari kanato
sa pangalan ni Kristo?

Abraham 1:1–19. Kon unsa gayud ang atong gitinguha
makaapekto kaayo og dako sa atong sitwasyon niini nga
kinabuhi ug sa umaabut nga kinabuhi. (20–25 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna mahitungod
sa lima ka mga butang nga hilabihan nilang gitinguha sa
ilang kinabuhi. Basaha ang Alma 32:27–28 ug Doktrina ug
mga Pakigsaad 137:9 uban kanila ug hisguti kon nganong im-
portante nga kita magtinguha sa pagkamatarung.

Ipabasa sa mga estudyante ang Abraham 1:1–4 ug ilista diha
sa pisara kon unsa ang gitinguha ni Abraham. Basaha ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 132:29 ug Abraham 2:12 ug his-
guti kon sa unsang paagi nga ang mahangturon nga ganti ni
Abraham nagpahayag sa iyang matarung nga mga tinguha.

Pangutan-a ang mga estudyante sa pagtandi sa ilang mga ti-
nguha ngadto sa kang Abraham. Hisguti kon sa unsang paagi
nga ang atong ganti, sama sa kang Abraham, makita nang da-
an diha sa atong mga tinguha.

Ipabasa sa mga estudyante ang Abraham 1:5–7 ug pangitaa
kon unsa ang nakapalisud niini alang ni Abraham nga mabatu-
nan ang iyang matarung nga mga tinguha. Pangutan-a sila kon
unsa nga mga desisyon ang mabuhat unta ni Abraham, nga
nagkonsiderar sa iyang lisud nga mga kahimtang (pananglitan,
mahimo siyang mohunong sa pagpadayon nga matarung, ma-
himo siya nga mosulay sa pag-usab sa impluwensya sa relihi-
yon pinaagi sa pagpaningkamot og maayo sa pagkabig sa
iyang amahan, o mahimo siya nga mobiya sa panimalay).
Ipabasa nila ang mga bersikulo 8–12 ug tan-awa kon unsa ga-
yud ang gibuhat ni Abraham ug unsa ang mga sangputanan.
Tabangi sila nga masabtan nga dili kini sayon kanunay nga
magmatarung, bisan og kon kita tinuoray gayud nga nagtingu-
ha nga mahimong ingon niana. Sama ni Abraham, kita maka-
paabut og mga pagsulay ug mga tintasyon samtang kita
naningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo. Ipaniguro sa mga es-
tudyante nga sila, sama ni Abraham, panalanginan kon sila
mopadayon sa pagtinguha sa pagkamatarung, ilabi na sa pana-
hon sa mga pagsulay ug mga tintasyon.

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Propeta
Joseph Smith ug hisguti ang ipasabut niini:
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Basaha ang Abraham 1:15–20 ug ilista kon unsa ang gibuhat
sa Ginoo alang ni Abraham tungod sa iyang pagkamatinud-
anon. Papilia ang mga estudyante og usa ka panalangin nga
gisaad sa Ginoo ngadto ni Abraham diha sa mga bersikulo
18–19 nga gusto nila ug pasultiha sila kon ngano. Tabangi sila
nga makasabut nga si Abraham nakadawat og mga panala-
ngin tungod kay siya nagtinguha niini, tungod kay siya masu-
lundon, ug tungod kay siya andam sa pagsakripisyo sa
maisugong paagi alang sa iyang gitinguha ug sa iyang nasay-
ran nga tinuod. Basi sa ehemplo ni Abraham, dapita ang mga
estudyante sa pagpamalandong sa ilang mabuhat nga mota-
bang kanila nga matagamtaman ang mga panalangin nga gi-
saad ngadto sa mga matinud-anon.

Abraham 2:1–25. Sama ni Abraham, kita mahimong mag-
puyo nga matarung bisan pa sa kadautan sa uban. (15–20
ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante sa paghingalan og pipila ka
mga impluwensya ug mga tintasyon nga nakapahimong lisud
alang sa mga tawo nga ilang kaedad ug diha sa ilang komu-
nidad sa pagpuyo nga matarung. Hisguti ang mga pangutana
sama sa mosunod:

• Sa unsang paagi nga kita mahimong magpuyo nga mata-
rung kon daghan kaayong mga tawo sa atong palibut ang
nagbuhat og dautan nga mga butang?

• Ang Ginoo nagdahum ba gayud kanato nga magpuyo nga
matarung diha sa nagkaanam ka dautan nga kalibutan?

• Sa unsang paagi nga ang ehemplo ni Abraham makata-
bang kanato sa pagpili nga buhaton unsay matarung?

Basaha ang Abraham 1:2–7 uban sa mga estudyante. Hisguti
ang kahimtang diin si Abraham nagpuyo ug unsa ka lisud unta
alang kaniya sa pagtuman sa iyang matarung nga mga tinguha.

Pagdrowing og usa ka pinatindog nga linya diha sa pisara, nga
nagbahin niini. Sa pikas bahin sulati og Abraham 2:1–13 ug ang

pikas bahin sulati og Abraham 2:14–25. Bahina ang klase sa duha
ka grupo ug sanguni ang matag grupo og usa sa mga pakisay-
ran. Sultihi sila sa pagpangita sa gibuhat ni Abraham nga naka-
tabang kaniya nga magpuyo nga matarung. Kon mahuman na
sila, ipalista sa grupo ang ilang mga nakit-an sa ubos sa ilang
pakisayran diha sa pisara. (Pipila sa posible nga mga tubag nga
naglakip sa: siya nagminyo og usa ka matarung nga tawo [b. 2],
siya mibiya sa usa ka dautan nga palibut [b. 4], siya nag-ampo
[bb. 6, 17–18, 20], siya nangita sa Ginoo [b. 12], siya mipili sa
pagsunod sa Ginoo [b. 13], siya mituman sa Ginoo [bb. 3–4,
13–14], ug siya mihimo sa buhat sa misyonaryo [b. 15]).

Uban sa mga lista sa pisara, hisguti kon unsay mabuhat sa
mga estudyante sa pagsunod sa ehemplo ni Abraham.
Hangyoa sila sa pag-cross-reference ngadto sa sa Abraham 2:3–4
uban sa Mga Hebreohanon 11:8–16 ug hisguti kon unsa ang
gisulti ni Pablo mahitungod sa gahum aron sa pagpabilin
nga matarung. Ipangutana: Sa unsang paagi nga kining sama
nga mga baruganan makatabang kanato nga magpabiling
matarung?

Genesis 13:5–15. Ang gugmang putli, pagkadili hakog,
ug pagpasiugda og kalinaw mga sama ni Kristo nga mga
kinaiya nga angayan sa mga panalangin sa langit. (15–20
ka minutos)

Pagdala og duha ka mga makaon ngadto sa klase––nga ang
usa mas lami nga tan-awon kay sa usa. Dapita ang duha ka
mga estudyante kinsa ganahan sa mas lami nga makaon sa
pag-apil kanimo diha sa atubangan sa klase. Sultihi sila nga
ganahan ka nga mohatag sa matag usa kanila sa makaon.
Ipakita kanila ang mga makaon ug sultihi sila nga kinahang-
lan sila nga mohukom kon kinsa sa duha ang makakuha sa
makaon. Ang usa lamang ka balaod mao nga dili nila mahi-
mong bahinon ang makaon. Human sa ilang panlimbasug sa
pagpili ug paghimo sa ilang desisyon, pangutan-a sila kon
ang pagpili lisud ba. Ipangutana: Kon ang pagpili naglangkob
sa mga stereo, mga sakyanan, mga balay, o yuta, unsa kaha
unta kini ka lisud hukman?

Sultihi ang mga estudyante nga ang duha ka lalaki diha sa
mga kasulatan adunay susama nga kasinatian. Ipabasa nila
ang Genesis 13:5–7 ug ipaila ang duha ka lalaki ug ang desis-
yon nga kinahanglan nila nga himoon. Ipabasa nila ang mga
bersikulo 8–13 ug pangitaa ang unsay ingon og nakapadasig
nila ni Abraham ug Lot sa pagsulbad sa panagbangi. Ang
Mga Hebreohanon 11:10, 13–16 naghatag og dugang nga
panglantaw sa nakapadasig sa mga binuhatan ni Abraham.
Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 13:14–18 ug ipaila
kon unsay nadawat ni Abraham gikan sa Ginoo tungod sa
iyang pagkamatarung ug kon ngano nga ang panalangin im-
portante ngadto ni Abraham.

Mahimo nimo nga hisgutan ang mga problema nga moabut
gikan sa panagbangi ug ang mga panalangin nga ihatag sa
Ginoo ngadto sa mga tigpasiugda sa kalinaw (tan-awa sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “panagbingkil,” pp. 210–11,
“panag-away” ug “tigbuhat og kalinaw,” p. 247).

“Gikan sa sinugdanan sa tawo, ang hugot nga pagtuo
mahinungdanong ngadto sa pagtagamtam sa kinabuhi
ug ang kaluwasan dili gayud mahimong maangkon
kon wala ang pagsakripsyo sa tanan nga yutan-ong
mga butang…. Ug kini pinaagi sa pagsakripisyo sa ta-
nan nga yutan-on nga mga butang nga ang mga tawo
masayud gayud nga sila nagbuhat sa mga butang nga
makapahimuot sa panan-aw sa Dios. Kon ang usa ka
tawo mihalad agig pagsakripisyo sa tanan nga anaa
kaniya alang lamang sa kamatuoran, gani dili mopu-
gong sa pagtugyan sa iyang kinabuhi, … siya nasayud
gayud, sa labihan ka sigurado, nga ang Dios modawat
gayud sa iyang sakripisyo ug halad, ug nga siya wala
magtinguha sa Dios sa walay kapuslanan. Ubos niini
nga mga kahimtang, dayon, siya makabaton sa hugot
nga pagtuo nga gikinahanglan alang kaniya aron sa
pagpadayon sa paghupot sa kinabuhing dayon”
(Lectures on Faith [1985], 69).

Genesis 11–17; Abraham 1–2
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Genesis 14:17–24. Si Abraham usa ka ehemplo kon unsa-
on nato sa pagpahayag sa atong gugma alang sa Ginoo
pinaagi sa pagtahud sa iyang mga sulugoon, sa paghatag
sa atong kalibutanon nga mga kabtangan, ug sa pagtu-
man sa atong mga pakigsaad. (15–20 ka minutos)

Isulat ang Melchizedek diha sa pisara ug pangutan-a ang mga
estudyante kon unsay ilang nasayran mahitungod sa pulong.
Daghan kanila pamilyar sa pulong nga “Melchizedek
Priesthood” apan walay nasayran kaayo mahitungod sa tawo.
Pakat-una sila mahitungod ni Melchizedek pinaagi sa pagtu-
on sa mosunod nga mga tinubdan: Genesis 14:17–24; HJS,
Genesis 14:25–40; Alma 13:14–19; Doktrina ug mga Pakigsaad
107:1–4; Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Melchizedek”
(p. 164). Hisguti unsay ilang nakat-unan.

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 14:17–20 ug sultihi
unsay nahitabo. Naghinumdom sa unsay ilang nakat-unan
mahitungod ni Melchizedek, pangutan-a sila kon nganong
sa ilang hunahuna gibuhat man ni Abraham ang iyang gibu-
hat. Doktrina ug mga Pakigsaad 84:14 naghatag og dugang
nga mga panglantaw ngadto sa relasyon ni Abraham ug ni
Melchizedek. Ipatandi sa mga estudyante ang paagi sa pag-
tratar ni Abraham kang Melchizedek sa paagi sa iyang pag-
tratar sa hari sa Sodoma (tan-awa sa Genesis 13:13 alang sa
tabang kon unsay girepresentar sa hari sa Sodoma).
Ipangutana:

• Unsay gitudlo sa kalainan ngari kanato mahitungod ni
Abraham?

• Sa unsang paagi nga atong magamit ang ehemplo ni
Abraham gikan niini nga mga bersikulo? Pananglitan, kin-
sa man ang sama sa “mga Melchizedek” diha sa taliwala
kanato? Kinsa man ang sama sa “mga hari sa Sodoma”
diha sa atong mga kinabuhi?

Usa ka hinungdan nga si Abraham wala malingla sa madani-
hon nga tanyag sa hari sa Sodoma mao nga siya nagtinguha
labaw sa tanan nga magmatinuoron ngadto sa iyang mga pa-
kigsaad (tan-awa sa Genesis 14:22). Ipangutana:

• Unsa nga mga pakigsaad ang atong gihimo?

• Sa unsang paagiha kadtong mga pakigsaad makatabang
kanato nga ingon ka matinud-anon sama ni Abraham?

Ikonsiderar ang paghisgut og kadali sa baruganan sa ikapulo
uban sa mga estudyante. Ipangutana:

• Unsa man ang gibuhat ni Abraham samtang kauban niya si
Melchizedek? (tan-awa sa Genesis 14:20).

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang Ginoo naghangyo
man kanato sa pagbayad sa ikapulo imbis nga siya ra mis-
mo ang mohatag sa gikinahanglan nga materyal nga mga
kapanguhaan sa Simbahan?

• Sa unsang paagi nga ang kasinatian sa Manluluwas nga gi-
hulagway diha sa Mateo 19:16–22 makatabang kanato sa
pagtubag niana nga pangutana?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang pagbayad
sa ikapulo mao ang usa ka paagi sa atong pagpakita sa Ginoo
nga kita mibutang kaniya og una diha sa atong mga kinabuhi.

Genesis 15. Ang sundanan sa paghimo og mga pakigsaad
ingon sa gihulagway diha sa Genesis 15 naghatag kanato
og oportunidad sa paghunahuna sa mas lawom nga paagi
mahitungod sa simbolo ug sa gahum sa mga ordinansa
ug sa paghimo og pakigsaad. (20–25 ka minutos)

Drowinga ang mosunod nga diagram diha sa pisara:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Kinsa man sa tulo ka mga binuhat nga gilista diha sa pisa-
ra ang labing gamhanan? (Dios.)

• Sa nahabilin nga duha, tawo ug Satanas, kinsa man ang
adunay mas labaw nga gahum?

Sa dili pa sila motubag sa ikaduha nga pangutana, ipabasa ni-
la ang Mga Taga-Efeso 6:10–13; 2 Nephi 2:27–29; Alma 34:35;
Doktrina ug mga Pakigsaad 10:5; 21:4–6; ug Moises 4:3–4.
Pagdrowing og usa ka linya nga nagsumpay sa diagram nga
mga lingin nga gisulatan og “Dios” ug “Tawo.” Sulati ang lin-
ya og “Mga Pakigsaad.” Tabangi ang mga estudyante nga
makasabut nga ang tawo mahimong makaangkon og mas
labaw nga gahum kay kang Satanas kon ilang ibugkos ang
ilang mga kaugalingon ngadto sa Dios pinaagi sa mga pakig-
saad, sa ingon makasalig sa gahum sa Dios. Kon ang mga ta-
wo dili mobugkos sa ilang mga kaugalingon ngadto sa Dios,
si Satanas makabaton og dugang nga gahum ibabaw kanila.

Basaha ang Genesis 15:1 uban sa mga estudyante. Ipasabut og
maayo nga ang Ginoo miingon nga siya mao ang “kalasag”
ug “dako uyamot nga tumbas” ni Abraham. Hisguti kon unsa
ang ipasabut niini nga mga pamahayag. Ribyuha ang pipila
sa mga ganti nga gisaad sa Ginoo kang Abraham, sama sa yu-
ta, priesthood, ug dili maihap nga kaliwatan. Ipangutana:
Hain niadto nga mga ganti, o mga panalangin, ang nadawat
na ni Abraham?

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 15:2–3 ug pangitaa
kon hain sa panalangin nga si Abraham daw nabalaka nga
madawat. Basaha og dungan ang mga bersikulo 4–6 ug ipati-
no kon giunsa sa pagtubag sa Ginoo ang iyang kabalaka ug
unsay gibuhat ni Abraham. Basaha usab ang HJS, Genesis
15:9–12 ug tinoa ang lain nga gikabalak-an ni Abraham ug gi-
unsa niya sa paghisgut uban sa Ginoo kalabut niini. Tabangi
ang mga estudyante nga makasabut nga kita kinahanglan ga-
yud nga maningkamot sa pagtan-aw sa mahangturon nga
panglantaw aron masabtan nga ang Dios kanunay nga motu-
man sa iyang mga saad (tan-awa sa D&P 1:37–38). Kini mao
ang gihatagag gibug-aton sa katapusang panghitabo diha sa
Genesis 15.

DIOS TAWO SATANAS

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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Kon mahimo, panghatag og mga kopya ug basaha ang mosu-
nod nga pamahayag ni Elder Henry B. Eyring, usa ka sakop
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa ordinansa
ug pakigsaad sa bunyag. Dayon ipangutana:

• Sa ordinansa, unsa man ang gisaad sa Ginoo––ilabi na sa
simbolo nga paagi––nga buhaton?

• Unsa man ang atong gisaad nga buhaton?

Sultihi ang mga estudyante nga ang Genesis 15:9–21 naghu-
lagway sa kinaraan nga paagi sa paghimo og mga pakigsa-
ad––kasagaran tali sa duha ka tawo, apan niini nga kaso tali
sa Dios ug ni Abraham. Ipabasa sa mga estudyante ang
Genesis 15:9–19 ug ipatino kon unsa ang gibuhat ni Abraham,
unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto kaniya, ug unsa ang gibuhat
sa Ginoo ingon nga girepresentahan sa hudno nga nag-aso ug
sulo nga kalayo. Ipangutana:

• Giunsa ni Abraham pagpakita kon unsay iyang buhaton
isip kabahin sa pakigsaad? (Siya naghulat sa Ginoo hang-
tud natuman ang panalangin.)

• Unsa man ang gisaad sa Ginoo? (Siya sigurado gayud nga
motuman sa iyang gisulti.)

Ipamubo kini nga hilisgutan pinaagi sa pagbasa sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 82:10. Ipaniguro sa mga estudyante nga
ang Ginoo kanunay nga motuman sa iyang mga pakigsaad ug
ipasabut nga kita makaangkon og gahum ibabaw sa kaaway
ug makabaton og kinabuhing dayon pinaagi sa paghimo ug
paghupot og pormal nga mga pakigsaad uban sa Ginoo.

Genesis 11–17; Abraham 1–2. Kon kita nakasabut sa
kaimportante sa pakigsaad ni Abraham ug kon unsa-

on sa paggamit niini ngari kanato, kita makabaton og mas
lawom nga kahulugan sa atong mga kahimoan ug mga res-
ponsibilidad niini nga kinabuhi ug sa mga panalangin nga
naghulat kanato diha sa kahangturan. (30–45 ka minutos)

Ipahunahuna sa mga estudyante nga adunay usa ka testa-
mento nga nagngalan sa usa kanila isip manununod.
Ipangutana:

• Kang kinsa nga testamento nga gusto kamo nga panganlan
isip manununod?

• Sa kasagaran, kinsa man ang panganlan isip mga manunu-
nod sa panulundon? (Mga sakop sa pamilya.)

• Sa unsang paagi nga ang mga ginikanan o mga apohan
kinsa walay materyal nga bahandi mahimo gihapon nga
magbilin sa ilang kaliwatan og usa ka panulundon?

• Unsa man ang pipila sa mga ehemplo sa dili materyal nga
mga panulundon nga inyong nadawat gikan sa inyong mga
ginikanan, mga apohan, o sa uban nga mga katigulangan?

• Sa unsa nga mga paagi nga kamo bintaha ug bulahan tu-
ngod sa pagkasakop ninyo diha sa inyong pamilya?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga “ang pamilya mahi-
nungdanon ngadto sa laraw sa Tiglalang alang sa walay kata-
pusan nga destinasyon sa Iyang mga anak” (“Ang Pamilya:
Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Ensign, Nob. 1995,
102). Sa wala pa kita moanhi sa yuta kita nagpuyo isip kaba-
hin sa usa ka pamilya––ang mahangturon nga pamilya sa
Dios. Samtang diha sa iyang presensya, ang Langitnong
Amahan nagtudlo kanato mahitungod sa iyang plano diin ki-
ta makapanunod sa tanan nga anaa kaniya. Siya mipadala ka-
nato nganhi sa yutan-on nga pamilya alang sa mga katuyoan
nga motugot kanato sa pagbalik ug dili lamang uban kaniya
kondili mahisama usab kaniya.

Human sa Pagkapukan, sila si Adan ug Eva gihatagan og
mga pagpanudlo, mga ordinansa, ug mga pakigsaad nga may
kalabutan ngadto sa katuyoan sa pagkamortal ug unsay kina-
hanglan gayud nila nga buhaton aron mapanunod ang kina-
buhing dayon––ang matang sa kinabuhi nga gipuy-an sa
Dios. Si Adan midawat sa priesthood aron siya makapangala-
gad niini nga mga ordinansa ngadto sa uban, ug sila si Adan
ug Eva gimandoan sa pagtudlo ug pagpangalagad sa tanan
niini nga mga butang ngadto sa ilang mga anak aron ang
ilang mga anak mapundok og balik ngadto sa ilang mahang-
turon nga pamilya ug mapanunod ang kinabuhing dayon
(tan-awa sa Moises 5:4–12, 58–59; 6:51–62, 64–68).

Ang ebanghelyo unang nasangyaw ug napangalagad pinaagi
sa mga pamilya. Tungod kay adunay uban diha sa pamilya ni
Adan kinsa wala modawat sa iyang mga pagtulun-an, dag-
hang mga tawo ang nagdako nga wala makadawat sa maka-
luwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo. Basaha ang
Abraham 1:2–5 uban sa mga estudyante ug tabangi sila nga
makasabut nga mao kini ang kahimtang ni Abraham. Hatagi
og espesyal nga gibug-aton ang hugpong sa mga pulong diha
sa bersikulo 2 diin si Abraham miingon nga siya sa katapusan
“nahimo nga usa ka tinuod nga manununod, … naghupot sa
katungod nga gihuptan sa mga amahan” (italics gidugang).

Si Abraham sa katapusan miapil diha sa makaluwas nga mga
ordinansa sa ebanghelyo. Siya midawat usab sa priesthood aron
siya makapangalagad niini nga mga ordinansa ngadto sa iyang
kaliwatan. Tungod sa pagkamatarung ni Abraham, ang Ginoo
mihimo og espesyal nga pakigsaad uban kaniya, nga atong
gitawag og pakigsaad ni Abraham. Isip kabahin niini nga pa-
kigsaad, ang Ginoo mitawag kang Abraham nga mahimong
“amahan sa matinud-anon” (D&P 138:41), ang pangulo sa pa-
milya diin ang kaluwasan mahimong mahatag ngadto sa tanan
nga mga anak sa Langitnong Amahan kinsa moanhi sa yuta.

S  M  T  W  TH  F  S

“Ang atong Langitnon nga Amahan … mihatag og
mga pakigsaad nga mahimo natong himoon uban ka-
niya. Ug uban niadto nga mga pakigsaad siya miha-
tag og mga ordinansa diin siya makapakita sa iyang
gisaad o gipakigsaad nga buhaton ug kita makapakita
sa unsay atong gisaad ug gipakigsaad nga buhaton”
(Covenants [pakigpulong ngadto sa mga young adult,
6 sa Sept. 1996], 1).

Genesis 11–17; Abraham 1–2
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Kadtong diha sa pamilya ni Abraham nagsilbi isip mga sulugo-
on sa Langitnong Amahan diha sa iyang buhat sa kaluwasan.
Sa pagbuhat sa ingon, ang pamilya ni Abraham nahimong sa-
ma sa pamilya sa Langitnong Amahan. Ang mga panalangin
nga gisaad ngadto ni Abraham nahimo nga atong mga panala-
ngin samtang kita mosulod sa pakigsaad ni Abraham.

Hisguti uban sa mga estudyante ang materyal diha sa sek-
syon sa “Mga Butang nga angayang Pamalandongan” diha
sa kapitulo 5 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 70–72).
Tabangi sila nga makasabut kon sa unsang paagi nga ang
matag panalangin ilang magamit.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga dili nila ma-
kuha diha-diha ang gisaad nga panalangin sa pakigsaad tu-
ngod sa ilang kaliwatan (tan-awa sa 2 Nephi 30:1–2). Ipabasa
nila ang Genesis 17:1 ug ipaila kon unsa ang gisulti sa Ginoo
nga kinahanglang buhaton ni Abraham aron madawat ang ta-
nan nga mga panalangin sa pakigsaad. Mahimo usab nimo
nga ipahayag kon unsa pa ang gibuhat ni Abraham aron sa
pag-andam sa iyang kaugalingon sa pagdawat sa mga pakig-
saad ug giunsa niya pagtuman ang iyang mga pakigsaad sa
wala pa ang mga panghitabo diha sa Genesis 17.

Tabangi ang mga estudyante sa paggamit sa unsay ilang nakat-
unan pinaagi sa pagbasa kanila sa mosunod nga mga linya
nga mahimong makita diha sa usa ka patriyarkal nga panala-
ngin:

“Kamo napanalanginan nga moanhi niini nga kinabuhi isip
usa ka sakop sa balay ni Israel ug sa ingon makadawat sa ta-
nan nga mga panalangin nga gisaad ngadto ni Abraham. Sa
ingon, kamo gihatagan og mga responsibilidad ug may katu-
ngod sa tanan nga mga panalangin ug mga saad nga gihatag
ngadto niini nga pamilya sa Israel.”

Hangyoa sila sa paghimo og usa ka sulat ngadto sa usa ka ta-
wo kinsa makadawat unta sa ingon nga panalangin, nga nag-
pasabut sa kamahinungdanon niini nga pamahayag. Ipasabut
nila diha sa ilang sulat kon unsay gipasabut sa mahimong
manununod ngadto ni propeta Abraham ug unsay mga res-
ponsibilidad niini nga kabilin, ilabi na kon kini may kalabu-
tan sa ideya mahitungod sa pamilya. Dapita ang pipila ka
mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang gisulat.

Pasiuna
Niadtong 1833 ang Ginoo miingon nga, tungod sa ilang mga
kalapasan, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw “kina-
hanglan nga mapanton ug masulayan, sama ni Abraham”
(D&P 101:4). Ang Genesis 18–23 nag-asoy sa pipila sa grabe
nga mga pagsulay ni Abraham ug naghulagway sa iyang
pagkamatinud-anon. Agig kalainan ngadto ni Abraham mao

ang midangat sa Sodoma ug Gomorra. Samtang nagtuon ka-
mo niini nga mga kapitulo, hunahunaa si Abraham. Giunsa
man niya paglahutay sa iyang mga pagsulay? Unsa nga mga
panalangin ang miabut tungod sa iyang matinud-anon nga
pagsunod sa Ginoo? Sa unsang mga paagi nga kita makasu-
nod sa iyang ehemplo samtang kita nangita niadtong sama
nga mga panalangin?

Giampingan ni Abraham ang mga saad nga gihimo sa Dios
ngadto kaniya (sa kaulahian gitawag og pakigsaad ni
Abraham) ug iyang naangkon ang ngalan nga “amahan sa
matinud-anon” (D&P 138:41). Siya mitabang nga mahimong
posible alang kanato nga makadawat og mga panalangin sa
ebanghelyo (tan-awa sa D&P 84:33–34; 124:58). Ang mga tawo
sa Sodoma ug Gomorra, sa laing bahin, gilaglag sa Dios tu-
ngod sa ilang pagkadautan.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga sa saad sa Dios matuman gayud, gikan man ka-

niya mismo o pinaagi sa iyang mga sulugoon (tan-awa sa
Genesis 18:2, 9–15; 21:1–2; tan-awa usab sa Genesis
17:15–19; D&P 1:38).

• Ang Ginoo naghatag og espeyal nga mga panalangin ngadto
niadtong kinsa matinud-anon nga makalahutay sa mga
pagsulay (tan-awa sa Genesis 18:1–19; 20:1–3, 14–18;
22:1–19; tan-awa usab sa D&P 58:4).

• Ang Genesis nagtudlo sa mosunod mahitungod sa atong
relasyon uban sa Ginoo:

a. Ang Ginoo makahimo sa daw imposible alang kanato.
Busa, kita kinahanglan nga adunay hugot nga pagtuo
ug pagsalig diha kaniya (tan-awa sa Genesis 18:9–14;
21:1–8; tan-awa usab sa Mga Taga-Roma 4:16–22;
1 Nephi 4:1).

b. Ang matarung nga mga indibidwal diha sa usa ka ko-
munidad o nasud mahimong temporaryo nga makalu-
was sa uban nga mga tawo gikan sa hingpit nga mga
epekto sa mga paghukom sa Dios nganha sa mga dau-
tan (tan-awa sa Genesis 18:23–32; tan-awa usab sa Alma
10:22–23; 62:40; Helaman 13:13–14).

c. Ang pagpili sa pagpakig-uban kanunay sa mga dautan
makadaut sa pisikal ug sa espirituhanon nga paagi (tan-
awa sa Genesis 19).

d. Ang Ginoo mosulay kanatong tanan, ug kita kinahang-
lan nga mobuhat sa iyang gisugo, bisan unsa pa man
kini ka lisud. Kon kita mosunod, ang tanan mahitabo
alang sa atong kaayohan, niini man nga kinabuhi o sa
sunod (tan-awa sa Genesis 21:9–21; 22:1–19; tan-awa
usab sa Mga Taga-Roma 8:28; D&P 90:24).

• Kon kita tinuoray nga nahigugma sa Ginoo sa tibuok na-
tong mga kasingkasing, kita andam nga mobuhat sa tanan
nga iyang isugo (tan-awa sa Genesis 22:1–12; tan-awa usab
sa Juan 14:15; Omni 1:26).

Genesis 18–23

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Genesis 18:1–15. Ang Ginoo naghatag og mahimayaon
nga mga saad ngadto sa iyang matinud-anon nga mga su-
musunod. Siya adunay gahum sa pagtuman sa iyang mga
saad ug mobuhat sa ingon “diha sa iyang kaugalingon
nga higayon, ug sa iyang kaugalingon nga paagi, ug su-
mala sa iyang kaugalingon nga kabubut-on” (D&P 88:68).
(20–25 ka minutos)

Hatagi ang matag estudyante og usa ka papel diin isulat ang
mosunod:

Ang inyong magtutudlo moingon, “Ako mosaad kaninyo
nga ___________________________.”

Ang inyong mga ginikanan moingon, “Kami mosaad kaninyo
nga ___________________________.”

Hangyoa ang matag estudyante nga isulat diha sa blangko
ang mga saad nga ganahan kaayo nila nga madungog. Dapita
ang pipila sa mga estudyante sa pagpakigbahin sa unsay
ilang gisulat ug ipasabut kon ngano. Ipangutana:

• Unsa nga mga saad ang inyong nadawat gikan niini nga
mga tawo sa nangagi?

• Unsa man kaimportante kadto nga mga saad alang kanimo?

• Misalig ka ba nga ang mga saad nga imong nadawat kanu-
nay nga matuman? Ngano o nganong dili?

Ang Ginoo usab naghimo og mga saad. Pangutan-a ang mga
estudyante kon asa nila makit-an ang pipila sa mga saad nga
gihatag sa Ginoo (pananglitan, patriyarkal ug uban nga mga
panalangin sa priesthood, mga ordinansa, mga pulong sa bu-
hi nga mga propeta, ug mga kasulatan). Hangyoa ang mga
estudyante sa pagpamalandong sa pipila ka mga saad nga gi-
hatag sa Ginoo diha mismo kanila. Sultihi sila nga ang Ginoo
adunay gahum sa pagtuman sa matag usa sa iyang mga saad
ug siya motuman gayud.

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 18:1–12 ug ipaila ang
mga saad nga nadawat ni Sara. Ipangutana:

• Nagkonsiderar sa iyang edad (tan-awa sa b. 11) unsa ka
mahimayaon kini nga saad?

• Unsa man ang tubag ni Sara niini nga saad? (tan-awa 
sa b. 12).

• Sa inyong hunahuna nganong mitubag man siya sa ingon
niana nga paagi?

Ipakigbahin ang komentaryo alang sa Genesis 18:9–15 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 75–76). Pangutan-a ang mga
estudyante kon nakasulay na ba sila nga mibati og kahi-
ngangha o kahibulong sa milagroso nga kaayo sa Dios.

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 18:13–14 ug ipapangita
ang giingon sa Ginoo mahitungod sa iyang gahum sa pagtu-
man sa iyang mga saad. Ipangutana nila kon unsaon nila sa
pagtubag ang pangutana “Aduna bay mga butang nga lisud ka-
ayo sa Ginoo?” Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:36–37
ug 82:10. Ipangutana: Sa unsang paagi nga kini nga mga kasula-
tan nagsuporta sa doktrina nga ang Ginoo motuman sa matag

usa sa iyang mga saad, dili magsapayan kon unsa kini ka lisud
tan-awon alang kanato?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga walay bu-
tang nga lisud kaayo alang sa Ginoo, apan kita iyang panala-
nginan “diha sa iyang kaugalingon nga higayon, ug sa iyang
kaugalingon nga paagi, ug sumala sa iyang kaugalingon nga
kabubut-on” (D&P 88:68). Ikonsiderar, pananglitan, kon unsa
ka dugay naghulat sila si Sara ug Abraham nga mapanalangi-
nan og mga anak.

Basaha ang Genesis 15:1–6 uban sa mga estudyante ug ribyu-
ha ang gibuhat ni Abraham sa dihang siya nabalaka ug sa un-
sang paagi ug ngano nga siya napanalanginan. Basaha ang
Isaias 40:25–31 ug pangitaa kon unsay gitudlo niadto nga
mga bersikulo mahitungod sa kaimportante sa paghulat sa
Ginoo (pailub). Ikonsiderar ang pagdapit sa mga estudyante
sa pagsulti mahitungod sa mga higayon diin sila mibati nga
ang tubag sa Ginoo mao ang labing maayo alang kanila bisan
og dili gayud kadto mao ang ilang gusto.

Genesis 18:1–15. Ang mga saad sa Dios matuman gayud,
gikan man kaniya mismo o pinaagi sa iyang mga sulugoon.
(5–10 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang pipila sa la-
bing lisud nga mga hagit ang giatubang sa kabatan-onan, ug
ilista kini diha sa pisara. Ipangutana: Aduna bay butang nga
lisud kaayo sa Ginoo, o aduna bay butang nga lisud kaayo
kanato kon ang Ginoo nag-uban kanato?

Ipokus ang hilisgutan sa gisugo sa Ginoo kanila nga nagkina-
hanglan sa paghulat, sama sa dili pagpakig-date hangtud nga
sila disesais anyos, paghikling sa pipila ka mga buluhaton su-
lod sa duha ka tuig aron sa pagserbisyo og misyon, pagpuyo
nga limpyo sa moral nga paagi, ug pagsunod sa balaod sa
ikapulo. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang mga
panalangin sa Ginoo giandam alang niadtong kinsa mapailu-
bon nga molahutay diha sa hugot nga pagtuo ug nga ang
Ginoo sa kanunay motuman sa iyang mga saad.

Genesis 18:16–33; 19:1–13, 23–26. Samtang ang kalibutan
nag-anam og ka dautan, kita kinahanglan nga masayud
sa makaluwas nga impluwensya nga mahimong mabatu-
nan sa mga matarung alang sa mga dautan, kon unsaon
nila sa pagtratar sa uban kon ang mga paghukom sa Dios
ipahamtang diha sa lumulupyo sa yuta, ug unsa ang bu-
haton sa Dios alang sa mga matarung. (30–35 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante ngano sa ilang hunahuna
nga ang Dios molaglag man og tibuok siyudad sa mga tawo.
Buhata ang usa sa mosunod, depende kon unsa ka taas ang
imong oras:

• Ipagamit sa mga estudyante ang ilang Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan ug ipapangita ang mga tubag pinaagi sa
pagtan-aw sa sama nga mga hilisgutan sama sa “kalagla-
gan,” “Dios, kapungot sa,” “kadautan,” ug “pagkadautan.”

• Iparibyu ang Moises 7:33–34 ug 8:28–30, nga nagsulti mahi-
tungod sa pagkadautan sa wala pa ang Lunop.

Genesis 18–23
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Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 18:20–21 ug ipapangi-
ta kon asa sa mga siyudad ang labihan ka dautan sa panahon
ni Abraham. Ipasiksik sa mga estudyante ang mosunod nga
mga kasulatan, nga mangita sa piho nga mga sala nga mika-
tap sa Sodoma ug Gomorra, ug dayon hisguti ang unsay ilang
nakit-an:

• Genesis 19:4–11 (tan-awa usab sa HJS, Genesis 19:9–15)

• Ezequiel 16:48–50

• Judas 1:7 (tan-awa usab sa komentaryo alang sa Genesis
19:13 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 76)

Ipangutana kon sa unsang paagi nga ang mga sala nga gihis-
gutan niadto nga mga kasulatan susama niadtong inyo na
nga nakit-an ug nahisgutan. Hangyoa ang mga estudyante
sa pagkonsiderar kon sa unsang paagi nga ang lista magamit
sa atong panahon ug unsa ang gibati sa Dios mahitungod sa
mga ka dautan sa kalibutan karon, sama sa gipamulong sa
iyang mga propeta.

Sultihi ang mga estudyante nga sa wala pa mopadala ang
Ginoo sa iyang mga mensahero ngadto Sodoma ug Gomorra,
siya misulti ni Abraham unsay gusto niya nga buhaton. Sa
dili pa basahon kon giunsa pagtubag ni Abraham, pangutan-a
ang mga estudyante kon ngano sa ilang hunahuna nga ang
Dios mapailubon kanila ug sa katilingban isip kinatibuk-an.
Ipabasa nila ang Genesis 18:23–33 ug ipapangita ang mga ra-
son kon ngano nga ang Dios mapailubon kaayo ug unsay ki-
nahanglang buhaton sa mga matarung kalabut sa mga tawo
nga labihan ka dautan (isip usa ka grupo) nga angayan nang
laglagon. Ikonsiderar ang paggamit sa giingon sa Ginoo diha
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 86:1–7 mahitungod sa sambi-
ngay sa trigo ug sa mga sagbut diha sa inyong panaghisgut.

Basaha ang Alma 10:22–23 uban sa klase ug hisguti kon unsa-
on kini paggamit sa pagbinayloay tali ni Abraham ug sa
Ginoo. Ipangutana: Unsa man ang atong makat-unan gikan sa
unsay gibuhat ug gisulti ni Abraham? (tan-awa ang komen-
taryo sa Genesis 18:16–33 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel,
p. 76). Ipabasa nila ang Doktrina ug mga Pakigsaad 29:7–9 ug
133:4–15 ug tan-awa ang tambag nga gihatag sa Ginoo kanato
mahitungod niini nga doktrina. Ipangutana:

• Unsa man ang giingon sa Ginoo nga iyang buhaton?

• Unsa man ang atong buhaton aron mahimong andam sa
pagdawat niini nga proteksyon?

Pangutan-a og usab ang mga estudyante kon ngano nga ang
Dios molaglag man og katawhan. (Tingali maayo nga ribyu-
hon dinhi ang istorya ni Noe ug ang paglaglag sa mga tawo
sa iyang panahon.) Ipabasa sa mga estudyante ang 1 Nephi
17:35 ug Alma 45:16 ug ipasabut kon unsa ang gitudlo niini
nga mga kasulatan mahitungod sa higayon nga ang Dios mo-
laglag og katawhan. Ipangutana:

• Unsa nga pulong diha sa duha ka mga kasulatan nga bag-o
lang nabasa ang naghulagway sa Sodoma ug Gomorra hu-
man nga ang matarung nga mga tawo gipapahawa? (Hinog.)

• Unsay gibuhat sa Dios ngadto sa Sodoma ug Gomorra hu-
man sa pagbiya sa mga matarung?

• Unsa man ang atong makat-unan gikan sa istorya sa
Sodoma ug Gomorra nga makatabang kanato nga makala-
hutay o maluwas sa hilabihan nga kalaglagan sa umaabut?

Genesis 19:1–8. Kita kinahanglan nga morespeto ug
motahud sa gipili nga mga sulugoon sa Ginoo. (10–15
ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang ilang bation
kon sila bisitahan sa Presidente sa Simbahan o sa lain nga
General Authority. Sultihi sila nga sila si Abraham ug Lot gi-
bisitahan sa espesyal nga mga mensahero gikan sa Ginoo.
Ipabasa nila ang Genesis 18:2–8 ug 19:1–3 ug ipatan-aw kon
giunsa nila ni Abraham ug Lot pagtagad ang mga sulugoon
nga gipili sa Ginoo. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang pagtahud nga gipakita nila ni
Abraham ug Lot sa mga mensahero sa Ginoo susama sa
atong mahimong buhaton?

• Sa unsang paagi nga kita makapakita og pagtahud alang sa
atong mga propeta ug mga lider bisan kon sila wala dinhi
uban kanato?

Ipabasa sa mga estudyante ang Jacob 4:6; 3 Nephi 23:5; ug
Doktrina ug mga Pakigsaad 1:14, 37–38 ug isulti kon unsa nga
tambag ang gihatag sa matag usa niadtong mga kasulatan.
Hisguti kon unsay atong buhaton aron sa pagpakita og
tukma nga pagtahud alang sa atong lokal nga mga lider sa
Simbahan, kinsa mga sulugoon usab sa Ginoo alang kanato.

Pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang Ginoo mipasidaan sa
mga miyembro sa Simbahan sa atong panahon mahitungod
sa pagtahud nga kinahanglan natong ipakita sa atong mga li-
der ug sa matag usa. Ang mga miyembro sa Simbahan gisulti-
han sa pag-usab sa ilang mga “ehemplo diha sa Simbahan ug
sa kalibutan, diha sa tanan ninyo nga mga kinaiya, mga naba-
tasan ug pamatasan, ug sa pagtahud sa usag usa; paghatag sa
matag tawo sa respeto sumala sa katungdanan, calling, ug
priesthood diin Ako, ang Ginoo, mipili ug mi-orden kaninyo”
(History of the Church, 2:177).

Genesis 19–22. Ang pagpili sa pagpakig-uban kanunay sa
mga dautan makadaut sa pisikal ug sa espirituhanon nga
paagi. (30–35 ka minutos)

Gamit og tape o papel aron sa paghimo og mga linya diha sa
salog, sama nianang mosunod nga diagram. Himoa kini nga
igo ang gitas-on aron kini mga unom ka pye o duha ka met-
ros ang gilay-on sa isigka tumoy.

6 ka pye

2 ka m
etros

Ang pamaagi sa Ginoo

Ang pamaagi sa kalibutan
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Dapita ang mga estudyante sa paglakaw diha sa linya kutob
sa ilang mahimo, nga ang tiil naa sa matag linya. Sayon kini
sa sinugdanan, apan mag-anam-anam kini og kalisud. Sila sa
katapusan maglakaw na lang sa usa ka linya o sa lain o ma-
hulog. Sa pagpakita sa kalisud sa ulahi na kaayo nga pagde-
sisyon, hangyoa ang usa ka estudyante kansang mga tiil
medyo nabilangkad, sa pag-isa sa usa ka tiil––nga ang usa
anaa gihapon sa lugar––ug ipabutang kini sa samang lugar sa
pikas tiil, nga dili siya matumba.

Sulati ang usa sa mga linya og “Ang pamaagi sa Ginoo” ug
ang usa “Ang pamaagi sa kalibutan.” Pangutan-a ang mga
estudyante:

• Sa unsang paagiha kini nga kalihokan matandi kon giunsa
sa ubang mga tawo pagpaningkamot sa pagpakabuhi?

• Ngano nga ang mga linya duol man sa usag usa sa
sinugdanan?

• Giunsa man niana paghulagway sa usa sa mga paagi sa
paglingla ni Satanas kanato?

Basaha ug hisguti ang 2 Nephi 28:19–24 ug ang mosunod nga
pamahayag ni Elder Ezra Taft Benson, kanhi usa ka sakop sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 13:5–13 ug pangitaa
ang punto diin sila si Abraham ug Lot morag nanglakaw sa
lainlain nga mga agianan. Sultihi sila nga ang Sodoma usa ka
adunahan ug malamboon kaayo nga siyudad, apan kini usab
dautan kaayo (tan-awa sa b. 13). Ipangutana:

• Unsa man ang mga kakuyaw nga diha unta kang Lot ug sa
iyang pamilya tungod kay iyang “gibalhin ang iyang ba-
longbalong hangtud sa Sodoma”? Ngano man?

• Unsa kaha ang gisimbolo sa “pagbalhin sa imong balong-
balong” ngadto sa usa ka butang?

• Asa man unta nato “ibalhin ang atong balongbalong”?
(tan-awa sa Mosiah 2:6 alang sa usa ka posible nga sugyot).

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 14:12 ug tan-awa kon
asa gibalhin ni Lot ang iyang pamilya human niana. Ipabasa
dayon nila ang Genesis 14:5, 11–12 aron makita unsa ang dili
maayo nga mga sangputanan nga miabut gumikan sa iyang
desisyon nga mopuyo sa Sodoma. Ipasabut og maayo nga si
Abraham wala mabihag o bisan maapil niana nga gubat ga-
was sa pagluwas ni Lot. Hisguti kon sa unsang paagi nga ang
pagsunod sa ebanghelyo, susama sa pagpuyo sa usa ka luwas
nga dapit, makatabang kanato nga malikay o malayo sa piho 

nga mga hagit ug mga problema nga ang uban daw nagkina-
hanglan nga “luwason” gikan niini.

Si Abraham determinado nga moalagad lamang sa Dios.
Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 14:17–24.
Pahinumdumi sila kon kinsa si Melchizedek (tan-awa sa
komentaryo alang sa Genesis 14:18 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, pp. 67–68, ug sa sugyot sa pagtudlo alang
sa Genesis 14:17–24, p. 50). Hangyoa sila sa paghunahuna kon
unsa nga matang sa tawo ang hari sa Sodoma ug isulti kon
ngano sa ilang hunahuna nga gibuhat ug gisulti ni Abraham
unsay iyang gibuhat. Ipangutana: Sa unsang paagi nga ang
mga binuhatan ni Abraham nagpakita kon asa nga linya siya
nagtinguha sa paglakaw?

Ang Ginoo misaad ni Abraham og walay katapusan nga kali-
watan, bisan og siya ug si Sara walay mga anak nianang higa-
yona (tan-awa sa Genesis 15:1–5). Ipabasa sa mga estudyante
ang Genesis 15:5–6 alang sa tubag ni Abraham ngadto sa saad
sa Ginoo. Sa Genesis 17 ug 18 atong mabasa mahitungod sa
Ginoo nga mibag-o niana nga saad ngadto nila ni Abraham
ug Sara, bisan pa man sa ilang katigulangon.

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 19 ug ilista ang mga
sangputanan nga miabut isip usa ka resulta sa pagpuyo ni
Lot sa Sodoma. Ipapangita nila ilabi na ang epekto sa pamilya
ni Lot. Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og mga
paagi nga kita mahimong magpuyo taliwala sa mga kadautan
apan magpabilin nga matarung. Ipatandi nila ang nahitabo ni
Lot ug sa iyang pamilya sa unsay nahitabo ni Abraham mahi-
tungod sa iyang pamilya sa Genesis 21–22, ilabi na ang kaba-
hin sa saad diha sa Genesis 22:17–18.

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man kaha ang hunahuna sa mga tawo mahitungod sa
matag usa niining duha ka mga lalaki kon sila nag-obserbar
kanila diha sa sinugdanan sa istorya? sa tunga-tunga? sa
katapusan?

• Unsa man ang atong makat-unan gikan kanila mahitungod
sa pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo?

• Unsa man ang atong makat-unan gikan kanila mahitungod
sa leksyon nga mogamit og butang diha sa duha ka linya?

Basaha ang pasiuna sa Unang Kapangulohan gikan sa Alang
sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan ([pamplet, 1990], pp. 3–5).
Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang ilang tambag makatabang sa in-
yong mga desisyon mahitungod sa unsa nga dalan ang
sundon?

• Sa unsang paagi nga ang uban nga tambag gikan niini nga
pamplet makapanalangin sa inyong kinabuhi?

Genesis 21. Sila si Abraham ug Sara mga matinud-anon
sa paghulat sa Ginoo. (15–20 ka minutos)

Aron sa pagtabang nga molawom ang mga pagbati sa mga
estudyante mahitungod sa baruganan sa paghulat sa Ginoo,
ipabuhat nila ang kalihokan A alang sa Genesis 20–21 diha sa
ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon.

“Si Kristo nagtudlo nga kita kinahanglan nga maanaa
sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Sa gihapon
adunay pipila nga anaa sa atong taliwala kinsa wala
kaayo magpakabana mahitungod sa pagsangyaw sa
ebanghelyo ngadto sa kalibutan ingon nga sila hapit
na modala sa pagka-kalibutanon ngadto sa ebanghel-
yo. Sila gusto nga kita maanaa sa kalibutan ug iya sa
kalibutan” (sa Conference Report, Abr. 1969, 11).
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Genesis 22. Ang istorya sa pagkaandam ni
Abraham sa pagsakripisyo sa iyang anak nga si

Isaac dili lamang usa ka talagsaon nga pagpakita sa pag-
kamatinud-anon. Kini nagtudlo ug nagpamatuod usab
mahitungod sa Pag-ula ni Jesukristo. (45–50 ka minutos)

Hisguti uban sa mga estudyante ang mga pangutana nga ma-
kita diha sa pasiuna sa Genesis 22 diha sa ilang mga giya sa
estudyante sa pagtuon. Gamita ang mga panglantaw diha sa
seksyon sa “Pagsabut sa mga Kasulatan” sa giya sa pagtuon
aron sa pagtabang og tubag sa “ngano” nga pangutana.

Ang istorya diha sa Genesis 22:1–18 mahinungdanon kaayo
nga tingali mahimo nimong basahon kini og kusog isip usa
ka klase. Hunong sa matag karon ug unya aron sa pagpangu-
tana, paghisgut, paghinuklog, ug pagkomentaryo.
Pananglitan, basaha ang usa ka bersikulo ug dayon hunong
ug pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang ilang nakat-
unan gikan niini mahitungod nila ni Abraham, Isaac, Sara, o
sa Ginoo. Mahimo usab ikaw nga mohatag og makatabang
nga impormasyon mahitungod ni Abraham gikan sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 77–80.

Ipabasa sa mga estudyante unsay gisulti sa Ginoo ngadto sa
mga miyembro sa Simbahan diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 101:4–5. Pangutan-a sila kon ngano sa ilang hunahu-
na nga kita kinahanglan man nga mapanton ug masulayan sa
pipila ka paagi. (Siguroa nga sila nakasabut nga kini nga kasu-
latan wala magpasabut nga sila hangyoon sa pagsakripisyo sa
ilang anak.) Pagpakigbahin og pipila ka impormasyon mahitu-
ngod sa Genesis 22 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon ug sa
komentaryo sa Genesis 22:1 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel
(p. 78) aron sa pagtabang niini nga panaghisgutan.

Pahunahunaa ang mga estudyante nga sila adunay usa ka
bag-o, maanindot nga sakyanan, o laing butang nga adunay
dako og bili ngadto sa mga batan-on. Ipangutana:

• Unsa man ang inyong bation mahitungod sa pagtugot sa
usa ka tawo nga wala pay kahibalo, kasinatian, o pagpu-
gong sa kaugalingon nga modrayb sa inyong sakyanan, o
mogamit o magdula niining mahal nga gasa––sama sa usa
ka singko o diyes anyos nga bata? Ngano man?

• Unsa man, agig pagtandi, ang gisaad sa Ginoo nga ihatag
kanato? (tan-awa sa D&P 76:58–59, 95; 84:38).

Ipatan-aw sa mga estudyante diha sa Genesis 22:16–18 nga
human makita sa Ginoo ang pagkaandam ni Abraham nga
magmasulundon pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang bugtong
nga anak, siya mipaniguro kaniya uban sa sagrado nga pa-
numpa nga ang tanan nga mga panalangin nga iyang gisaad
sa miagi ihatag kaniya––uban sa laing wala mahisguti sa na-
ngagi nga mga higayon. Ipangutana: Sa unsang paagi nga
ang pagkamasulundon ni Abraham nakatabang kaniya nga
mahimong takus alang niining dako nga mga panalangin?

Paghimo og usa ka lista uban sa mga estudyante sa mga
paagi nga sa ilang hunahuna kining istorya mahitungod ni
Abraham ug ni Isaac usa ka pagkasama (matang o simbolo)
sa sakripisyo ni Jesukristo, o hangyoa sila sa pagpakigbahin

sa unsay ilang gisulat alang sa kalihokan A alang sa Genesis
22 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon. Ang im-
pormasyon nga makita diha sa komentaryo alang sa Genesis
22:1–19 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 77–78) makata-
bang niini nga kalihokan.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga walay laking karnero
diha sa kalasangan sa dihang ang Langitnong Amahan mitu-
got sa Iyang Anak nga Isakripisyo. Si Jesus nagpuyo og usa
ka kinabuhi nga walay sala matag higayon sa matag adlaw
aron siya makasakripisyo sa mga paagi nga dili gani nato ma-
tugkad aron sa paghatag og paagi alang sa atong kaluwasan
kon kita magmahinulsulon. Kita gilauman nga hangyoon sa
pagbuntog sa sala ug sa pagsakripisyo samtang kita naning-
kamot nga mamahimong sama kaniya.

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Neal A. Maxwell, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles:

Si Elder Melvin J. Ballard, usa usab ka Apostol, namulong ma-
hitungod sa pagkamauyunon sa atong Langitnong Amahan sa
pagtugot nga isakripisyo ang iyang Bugtong nga Anak:

“Nianang orasa sa akong hunahuna ako makakita sa
atong mahal nga Amahan luyo sa tabil nga nagtan-
aw niining katapusan nga pagpanlimbasug;… Ang
iyang mahigugmaon nga kasingkasing daw maguba
tungod sa Iyang gugma alang sa Iyang Anak. O, nia-
nang higayona diin mahimo unta Niya nga luwason
ang Iyang Anak, ako nagpasalamat Kaniya ug nagda-
yeg Kaniya nga Siya wala mopakyas kanato…. Ako
nagmaya nga Siya wala mobalda, ug nga ang Iyang
gugma alang kanato ang mihimo niini nga posible
alang Kaniya nga molahutay sa pagtan-aw sa mga
pag-antus sa Iyang Anak ug sa katapusan mihatag
Kaniya ngari kanato, atong Manluluwas ug atong
Manunubos. Kon wala Siya, kon wala ang Iyang sak-
ripisyo, kita magpabilin unta, ug dili gayud unta kita
makaadto nga gihimaya ngadto sa Iyang presensya.
Ug busa kini mao ang bili, agig bahin, alang sa atong
Amahan sa langit sa paghatag sa gasa sa Iyang Anak
ngadto sa mga tawo” (sa Melvin J. Ballard … Crusader
for Righteousness [1966], 137).

“Sa unsang paagi nga kamo ug ako makalaum gayud
nga yanong makapadayon sa pagpakabuhi, nga mo-
rag moingon, Ginoo, hatagi ko og kasinatian, apan di-
li kasubo, dili kaguol, dili kasakit, dili katugbang, dili
pagluib, ug gani dili isalikway. Ipalayo gikan kanako,
Ginoo, kadtong tanan nga mga kasinatian nga naka-
pahimo Kanimo nga Ikaw! Dayon paduola ko ug
papuy-a uban Kanimo ug hingpit nga makigbahin sa
Imong hingpit nga kalipay!” (sa Conference Report,
Abr. 1991, 117; o Ensign, Mayo 1991, 88).
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Ikonsiderar ang paghatag sa mga estudyante og gamay nga
panahon sa pagpahayag sa ilang pasalamat alang sa sakripis-
yo ug Pag-ula ni Jesukristo.

Genesis 12–22; Abraham 1–2. Si Abraham nahimaya
(tan-awa sa D&P 132:29) ug nailhan isip ang “amahan sa
matinud-anon” (D&P 138:41). Siya usa ka ehemplo alang
kanatong tanan kon unsaon pag-angkon sa kinabuhing
dayon. (30–40 ka minutos)

Si Abraham usa ka importante nga tawo alang sa mga mi-
yembro sa Simbahan kinsa mokigbahin sa mga panalangin sa
pakigsaad. Ipasulat sa mga estudyante ang mahitungod sa
unsay ilang nakat-unan gikan sa pagtuon sa kinabuhi ni
Abraham. Mahimo ka nga mosugyot nga sila mopili og tulo
ka mga baruganan gikan sa iyang kinabuhi nga mapahaum sa
mga miyembro sa Simbahan karon diha sa ilang mga kinabu-
hi, ipa-outline nila ang mga paagi sa pag-uswag sa kinabuhi
ni Abraham (i.e., diin siya nagsugod, diin siya natapos, ug
giunsa niya pag-abut diha), o pasulata sila ngadto sa usa sa
mosunod nga mga ulohan:

• Ngano nga si Abraham gitawag og Higala sa Dios ug
Amahan sa Matinud-anon

• Sa unsang paagi nga Kita Mahimong Kabahin sa Pamilya
sa Pakigsaad ni Abraham

Mahimo nimo nga pasulaton ang mga estudyante sa tibuok
oras sa klase, uban kanimo nga motubag kanila pinaagi sa
pagsulat, o ihatag kanila ang unang katunga sa oras sa klase
sa pagsulat ug ikaduhang katunga alang niadtong ganahan
nga mopakigbahin sa ilang gisulat.

Pasiuna
Diha sa Daang Tugon, si Jehova gitawag og Dios nila ni
Abraham, Isaac, ug Jacob (tan-awa sa Exodo 3:6). Ang pakig-
saad nga unang giestablisar uban ni Abraham nagpadayon
hangtud sa kaliwatan sa iyang anak nga si Isaac ug sa iyang
apo nga si Jacob. Si Isaac, ang anak nga lalaki ni Abraham,
midawat sa pakigsaad ug katungod sa mga panalangin sa
pagkapanganay imbis ang iyang maguwang nga igsoong lala-
ki nga si Ismael. Sa samang paagi, si Jacob, imbis si Esau, mao
ang manununod sa pakigsaad. Ang katungod sa pagkapanga-
nay sa kasagaran ihatag ngadto sa kinamagulangan nga anak
nga lalaki sa unang asawa, apan ang sundanan nagdepende
sa pagkamatinud-anon sa matag anak. Ang mga kasulatan
naglangkob og pipila ka mga ehemplo sa manghud nga anak
nga mga lalaki nga nakadawat sa katungod sa pagkapanga-
nay nga panalangin (pananglitan, sila si Seth, Abraham, Isaac,
Jacob, Jose, Ephraim, ug Nephi; tan-awa sa Genesis 4:25;
11:27; 27:36–40; 28:1–5; 48:1–4, 14–22; 1 Nephi 2:22).

Ang matinud-anon nga pagkamasulundon mas importante kay
sa kaliwatan o sa han-ay sa pagkatawo diha sa pagdawat sa
mga panalangin sa pakigsaad ni Abraham. Dili igsapayan sa
atong kaliwatan, kita kinahanglan nga takus sa mga panala-
ngin sa pakigsaad pinaagi sa matinud-anon nga pagsunod sa
ebanghelyo. Ang mga kasulatan nagtudlo nga ang hugot nga
pagtuo diha sa Usa nga Balaan sa Israel ug paghinulsol, dili ka-
liwatan, ang motino kon kinsa ang makadawat sa mga panala-
ngin ni Abraham (tan-awa sa Mga Taga-Roma 9:6–8; 2 Nephi
30:2; D&P 64:34–36; Abraham 2:6–11). Samtang magtuon kamo
sa Genesis 24–33, tan-awa ang pagkamatinud-anon nila ni
Isaac ug Jacob ug ang kamahinungdanon sa kaminyoon diha
sa pakigsaad (kaminyoon sa templo); ang duha gikinahanglan
aron matagamtaman ang mga panalangin ni Abraham.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang kaugalingon nga katakus mas importante kay sa kali-

watan o sa han-ay sa pagkatawo diha sa pagdawat sa mga
panalangin sa pakigsaad ni Abraham (tan-awa sa Genesis
24:57–60; 25:19–34; 26:1–5, 24, 34–35; 27:46; 28:1–19).

• Ang kaminyoon diha sa pakigsaad, nagpasabut nga ang
mahangturon nga kaminyoon diha sa templo, mahinung-
danon aron maangkon ang kinatibuk-ang mga panalangin
sa pakigsaad ni Abraham (tan-awa sa Genesis 24:1–4;
26:34–35; 27:46; 28:1–9; tan-awa usab sa D&P 131:1–4;
132:19–20).

• Kita kinahanglan nga maningkamot sa pagsulbad sa mga
problema o sa dili maayo nga mga pagbati nga anaa kana-
to alang sa uban (tan-awa sa Genesis 27:30–42; 31:17–55;
32:3–23; 33:1–16).

• Kita kinahanglan adunay integridad sa pagtuman sa atong
mga pasalig (tan-awa sa Genesis 29).

• Ang Ginoo manalangin kanato sa temporal ug sa espiritu-
hanon nga paagi kon kita motuman sa atong mga pakigsa-
ad sa ebanghelyo (tan-awa sa Genesis 30:37–43; 31:5–7, 9,
42; 32:9–12).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 10, “‘Thousands
of Millions,’” naggamit og usa ka domino nga analohi-

ya aron sa pagpakita sa taas nga mga epekto sa pakigsaad sa
kaminyoon (tan-awa sa Old Testament Video Guide alang sa
mga sugyot sa pagtudlo).

Genesis 24–28. Kadtong kinsa naminyo sa templo ug nag-
tuman sa mga pakigsaad nga ilang gihimo didto makata-
gamtam sa kahimayaan isip bana ug asawa. (35–40 ka
minutos)

Isulat sa pisara Importante nga mga desisyon sa kinabuhi.
Hangyoa ang mga estudyante sa paghingalan og pipila ka
labing importante nga mga desisyon nga kinahanglan nilang
himoon ug isulat ang ilang mga tubag diha sa pisara. Gikan

Genesis 24–33
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sa lista, ipatino nila ang desisyon nga sa ilang hunahuna adu-
nay kinadak-ang epekto sa ilang mahangturon nga panaw.
Ipabasa nila ang pamahayag gikan ni Presidente Spencer W.
Kimball nga makita diha sa pasiuna sa Genesis 24 diha sa
ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon. Basaha ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–5 ug 132:1–6, 19–20 ug his-
guti ang kaimportante sa ingon ka mahinungdanon nga mga
desisyon kon ngano, kinsa, kanus-a, ug asa kita magminyo.

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 24:1–7; 27:46; ug
28:1–9 ug ipaila kon unsa ang mga kinaiya sa usa ka asawa
nga gipangita nila ni Abraham ug Sara ug dayon nila ni Isaac
ug Rebeca alang sa ilang anak nga mga lalaki. Hisguti kon
ngano nga sila si Abraham ug Isaac nangusog gayud mahitu-
ngod sa pagpugong sa ilang anak nga mga lalaki gikan sa
pagminyo “sa anak nga mga babaye sa mga Canaanhon.”

Ipatan-aw sa mga estudeyante ang kalay-on tali sa Haran
(o Paddan-aram) ug sa Beer-sheba (tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, Mapa 1). Ipangutana:

• Unsa ka dugay ang pagbiyahe niana nga kalay-on nga
maglakaw, dili mominus sa 20 ka milya sa usa ka adlaw?

• Sa unsang paagi nga ang pagbiyahe niana nga gilay-on nag-
pakita sa kaimportante sa kaminyoon diha sa pakigsaad?

• Unsa man kaha ang sayop sa pagminyo og Canaanhon?
(tan-awa sa Deuteronomio 7:3–4).

• Unsa man ang kapareha karon sa pagminyo sa anak nga
mga babaye o anak nga mga lalaki sa Canaanhon?
(Pagminyo sa usa ka tawo kinsa dili miyembro sa
Simbahan.)

• Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132:7, 14–16. Unsa
man ang pipila sa mga sangputanan, diha sa pagkamortal
ug sa kahangturan, sa pagminyo og usa ka tawo nga ga-
was sa pakigsaad sa mahangturon nga kaminyoon?

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 26:34–35 ug 27:46 ug
isulti kon unsay gibuhat ni Esau nga nakabutang sa peligro sa
iyang katungod sa mga panalangin ni Abraham. Ipangutana:
Unsa man ang reaksyon nila ni Isaac ug Rebeca ngadto sa
mga desisyon ni Esau? Ipabasa nila ang Deuteronomio 7:3–4
ug ipapangita ang mga pagpanudlo sa Ginoo ngadto sa kara-
an nga Israel kabahin sa kaminyoon. Ipangutana:

• Unsa man nga mga kinaiya ang inyong gipangita sa usa ka
kapikas?

• Unsa man ang inyong buhaton aron sa pagpangita sa usa
ka tawo nga aduna niana nga mga kinaiya?

• Unsa man ang inyong buhaton sa pag-usab sa inyong kina-
buhi karon aron mahimong usa ka tawo nga may ingon nia-
na nga mga kinaiya?

Genesis 24–28. Ang atong mga desisyon mahitungod sa
kaminyoon makaapekto sa mga henerasyon. (35–40 ka
minutos)

I-summarize ang istorya kon giunsa sa Ginoo pagtabang ang
sulugoon ni Abraham nga makakita og tukma nga asawa

alang ni Isaac. Basaha uban sa mga estudyante ang istorya sa
paningkamot ni Jacob alang ni Lea ug ni Raquel diha sa
Genesis 29:1–30. Ipangutana:

• Unsa man ang atong nakat-unan gikan niini nga mga istor-
ya mahitungod sa kaimportante sa kaminyoon diha sa pa-
kigsaad?

• Unsa man ang atong nakat-unan mahitungod sa mga ti-
nguha sa matarung nga mga ginikanan alang sa ilang mga
anak?

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 24:60 ug ipaila ang
panalangin nga gipangandoy sa pamilya ni Rebeca alang ka-
niya. Gamita ang mosunod nga pagkalkulo aron sa pagta-
bang sa mga estudyante nga makaamgo sa gidaghanon sa
mga tawo nga maapektohan sa desisyon sa pagminyo:
Pagsugod og usa ka magtiayon nga may lima ka mga anak.
Pananglit kon ang matag anak maminyo (magdugang og li-
ma ka mga kapikas sa tibuok gidaghanon) ug ang matag
magtiayon adunay lima ka mga anak, ug uban pa (tan-awa
ang mosunod nga tsart). Tan-awa kon unsa ka paspas ang
pagdaghan sa kaliwatan sa orihinal nga magtiayon nga mo-
lapas sa usa ka libo. Hisguti kon sa unsang paagi nga ang
atong desisyon nga maminyo sa templo tinuoray nga makaa-
pekto sa mubo lamang nga panahon sa liboan ka mga anak
sa atong Langitnong Amahan nga wala pa matawo. Ipabasa
sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132:19 ug
hisguti kon sa unsang paagi nga kini may kalabutan ngadto
sa mahangturon nga kaminyoon ug mga pamilya.

Hisguti uban sa mga estudyante kon unsay ilang mahimo
karon aron sa pagpangandam sa kaminyoon diha sa templo
(tan-awa sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan, p. 7).
Basaha ang Genesis 29:15–20, 30 ug hisguti kon unsay andam
nga buhaton ni Jacob aron maminyo siya ni Raquel. Ang ki-
nabuhing dayon dili gayud maangkon kon wala ang mga or-
dinansa sa templo, ug kadto lamang kinsa naminyo alang sa
kahangturan ang makatagamtam sa mga panalangin sa ma-
hangturon nga pamilya. Si Presidente Spencer W. Kimball
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mipakigbahin og mahinungdanon nga mga baruganan alang
sa usa ka malampuson ug mahangturon nga kaminyoon:

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa mahangturon nga
bili sa kaminyoon diha sa pakigsaad (kaminyoon sa templo)
ug nga ang matag estudyante kinahanglan nga magsugod sa
pagpangandam karon.

Genesis 24; 31:1–16. Kon kita magpuyo nga takus, ang
Ginoo motabang kanato sa paghimo og matarung nga
mga desisyon. Ang uban nga nagpangga kanato––sama
sa mga ginikanan, mga lider sa Simbahan, ug mga mag-
tutudlo––makatabang usab kanato sa paghimo og impor-
tante nga mga desisyon. (25–30 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa mga pag-
pili nga nahimo na nila karon. Ipangutana:

• Unsaon man ninyo sa paghimo og mga desisyon?

• Aduna bay pipila ka mga desisyon nga importante kaayo
nga inyong gisalig sa Ginoo aron sa pagtabang kaninyo sa
paghimo niini?

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 24:1–7 ug ipaila ang
desisyon nga kinahanglan nga himoon sa sulugoon ni
Abraham. Ipangutana: Unsa nga bahin nga iyang gituohan
nga ang Ginoo moapil sa paghimo niana nga desisyon?
Basaha ang tibuok kapitulo 24 ug pangitaa ang ebidensya nga
ang Ginoo mipanghimatuod sa desisyon sa sulugoon.

Sa Genesis 31 si Jacob nagkinahanglan og tambag sa paghimo
og importante nga desisyon. Ipapangita sa mga estudyante
ang mga bersikulo 1–2 ug tan-awa kon unsa ang gikabalak-an
ni Jacob. Basaha ang mga bersikulo 3–16 ug ipaila sa mga es-
tudyante kon kang kinsa gikan ang tambag nga nadawat ni
Jacob ug kang kinsa siya nagpakitambag sa pagdesisyon kon
unsay buhaton kalabut sa dili maayo nga pagbati ni Laban

ngadto kaniya. Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag
mahitungod sa mga pagtinambagay sa pamilya [ family
council] gikan ni Presidente Ezra Taft Benson:

Pahinumdumi ang mga estudyante nga didto sa atong kinabu-
hi nga wala pa dinhi sa yuta ang Langitnong Amahan mipasi-
ugda sa sundanan sa mga konseho (tan-awa sa Abraham 4:26).

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsay natudlo ngari kana-
to sa pagpangayo og tambag ni Jacob sa iyang mga asawa ug sa
konseho sa wala pa dinhi sa yuta uban sa Langitnong Amahan
mahitungod sa paghimo og importante nga mga desisyon.
Patun-i sa mga estudyante ang mosunod nga mga tudling sa
kasulatan isip usa ka klase o diha sa gamay nga mga grupo ug
dayon ipareport ang ilang nakat-unan mahitungod sa direksyon
ug giya gikan sa Ginoo: Josue 1:7–9; Mateo 7:7–11; 2 Nephi
32:1–3; Doktrina ug mga Pakigsaad 6:22–24; 8:2–3; 9:7–9.

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa pagti-
nguha sa tambag sa Ginoo samtang kita maghimo og impor-
tante nga mga desisyon.

Genesis 25–27. Ang kaugalingon nga katakus mas impor-
tante kay sa kaliwatan o sa han-ay sa pagkatawo diha sa
pagdawat sa mga panalangin sa ebanghelyo. (15–20 
ka minutos)

Isulat ang Mga Panalangin sa Katungod sa Pagkapanganay diha
sa pisara ug pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang gi-
pasabut niini nga hugpong sa mga pulong diha sa panahon
sa Daang Tugon (tan-awa sa komentaryo alang sa Genesis
25:32 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 85).

Basaha ang Abraham 1:1–7 ug Genesis 25:29–34 ug itandi ang
unsay gibati ni Abraham mahitungod sa “mga panalangin sa
mga amahan” sa unsay gibati ni Esau mahitungod niini.
Papilia ang mga estudyante og hugpong sa mga pulong nga
nagpakita sa kinaiya ni Esau ngadto sa iyang katungod sa
pagkapanganay ug isulat kini sa pisara. Ipabasa nila ang
Genesis 26:34–35 ug tan-awa kon unsa pa ang gibuhat ni Esau
nga nagpakita nga siya mitugot sa iyang pisikal nga mga ti-
nguha nga mopatigbabaw sa espirituhanon nga mga panala-
ngin. Ipangutana: Unsa man ang reaksyon sa mga ginikanan
ni Esau ngadto sa kaminyoon ni Esau?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang mga ka-
minyoon ni Esau ngadto sa Hetehanon nga mga babaye, kinsa
wala sa pakigsaad, dugang nga nagpakita sa iyang kakulang
sa pagpakabana alang sa espirituhanon nga mga panalangin.

“Ang lig-on nga mga pamilya nag-ugmad og usa ka
kinaiya sa epektibo nga komunikasyon. Sila mag-is-
toryahanay sa ilang mga problema, manag-uban nga
maghimo og mga plano, ug magtinabangay alang sa
pareho nga mga katuyoan. Ang family home evening
ug mga pagtinambagay sa pamilya gihimo ug giga-
mit isip epektibo nga mga hinagiban alang niini nga
katuyoan” (sa Conference Report Abr. 1984, 6; o
Ensign, Mayo 1984, 6).

“Una, kinahanglan gayud nga adunay tukma nga
panglantaw ngadto sa kaminyoon, nga naglakip sa
pagpili og usa ka kapikas kinsa ingon na ka duol sa
kinatumyan sa kahingpitan sa tanan nga mga butang
nga mahinungdanon ngadto sa mga indibidwal. Ug
dayon kadtong duha ka mga indibidwal kinahanglan
gayud nga moadto sa altar sa templo nga naghunahu-
na nga sila kinahanglan gayud nga maningkamot og
maayo paingon ngadto niining malampuson nga ki-
nabuhi nga manag-uban.

“Ikaduha, kinahanglan gayud nga adunay hilabihan
ka pagkadili hakog….

“Ikatulo, kinahanglan nga adunay padayon nga pag-
parayganay ug pagpahayag sa gugma, kamabination,
ug konsiderasyon aron sa pagpabilin sa gugma nga
lig-on ug malambuon.

“Ikaupat, kinahanglan nga adunay hingpit nga pag-
sunod sa mga sugo sa Ginoo” (The Teachings of Spencer
W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 306).

Genesis 24–33
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Ang mga Hetehanon mao ang mga tawo nga nagsimba sa
dios-dios nga nagpuyo sa dapit taliwala sa yuta sa Canaan ug
Asia Minor (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
Mapa 1). Sa Deuteronomio 7:3–4 gipasabut sa Ginoo sa pipila
ka detalye ang mga kalisud sa pagminyo og usa ka tawo nga
adunay lahi nga mga tinuohan.

Genesis 25–27. Ang Ginoo manalangin kanato kon kita
motuman sa atong mga pakigsaad sa ebanghelyo. (15–20
ka minutos)

Ribyuha uban sa imong mga estudyante kon sa unsang paagi
nadawat ni Jacob ang panalangin sa katungod sa pagkapa-
nganay. Gamita ang komentaryo alang sa Genesis 27:1–40 sa
Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 85–86) aron sa pagtabang
nga maklaro ang istorya. Pahinumdumi ang mga estudyante
nga wala kanato ang kinatibuk-an sa istorya, apan si Jacob
mao ang usa ka tawo nga gusto sa Ginoo nga makadawat
sa mga panalangin sa katungod sa pagkapanganay (tan-awa
sa Genesis 25:23). Isip usa ka ehemplo, basaha sa Genesis
27:33 ug 28:1–4 ug pangitaa ang mga pulong nga nagpakita
nga si Isaac nasayud nga si Jacob mao gayud ang makadawat
sa panalangin. Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis
28:13–15 ug ipaila kon unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto ni
Jacob nga nagpakita usab nga iyang nadawat ang panalangin
nga kinahanglan niya nga madawat. Bisan si Jacob sa sinug-
danan wala gayud makadayeg sa hingpit sa gisaad sa Ginoo
kaniya; siya nakabaton niana nga panabut sa katapusan.

Si Elder Dallin H. Oaks, usa ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, miingon:

Si Elder Ezra Taft Benson, sa dihang siya usa pa ka sakop sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon:

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:33 ug pangutan-a
ang mga estudyante kon unsa nga mga panalangin ang ilang
natagamtaman isip mga miyembro sa Simbahan. Isulat ang
ilang mga tubag diha sa pisara. (Ang ilang mga tubag mahi-
mong naglakip sa gasa sa Espiritu Santo, priesthood, mga or-
dinansa, mga panalangin sa templo, mga kasulatan, buhi nga
mga propeta, usa ka ward o branch nga pamilya, ug ang saad
sa kinabuhing dayon.) Ipangutana:

• Unsaon man nato pagkat-on sa pagdayeg sa bili sa atong
mga panalangin aron dili kini mawala kanato pinaagi sa
walay pagpakabana ug pagkamasinupakon?

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang uban nga mga tawo
andam man nga mamatay kay sa mawala kadto nga mga
panalangin?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa kaimportante sa
mga saad sa ebanghelyo.

Genesis 28:10–22. Ang mga ordinansa ug mga pakigsaad
sa ebanghelyo, nga miabut niadtong mga nadawat ug na-
himo didto sa templo, mahinungdanon alang sa kahima-
yaan. (15–20 ka minutos)

Ipakita sa mga estudyante ang mga hulagway sa templo sa
ulahing mga adlaw ug usa ka hagdanan. Pangutan-a sila kon
may nakita ba sila nga mga pagkapareha tali sa duha ug, kon
sila adunay nakita, unsa man nga mga pagkapareha. Ipasabut
nga sa wala pa ipadala si Jacob ngadto sa Haran aron sa pag-
pangita og tukma nga pangasaw-unon, si Isaac mipanalangin
kaniya uban sa mga panalangin ni Abraham (tan-awa sa
Genesis 28:3–4). Dayon, sa iyang pagpaingon ngadto sa Haran,
si Jacob adunay usa ka sagrado nga kasinatian sa Bethel.

og usa ka imperyo. Ang inyong katungod sa pagkapa-
nganay molabaw pa sa tanan niini, ug bulahan kamo
tungod sa inyong kaliwatan” (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], 555).

“Ang inyong panulundon mao ang usa sa mahinung-
danon gayud kaayo sa tibuok kalibutan. Kamo dili ki-
nahanglan nga masina sa usa ka tawo nga gipakatawo
nga manununod sa minilyon nga bahandi sa kalibu-
tan, bisan gani ngadto sa usa ka tawo kansang pagka-
himugso nakahatag kaniya og katungod sa pagmando 

“Ang panganay nga anak, si Esau, ‘mitamay sa iyang
katungod sa pagkapanganay’ (Genesis 25:34). Si
Jacob, ang manghud sa kaluha, nagtinguha niini. Si
Jacob mihatag og bili sa espirituhanon, samtang si
Esau nagtinguha sa mga butang niini nga kalibu-
tan…. Daghang mga tawo dinhi sa kalibutan nga su-
sama kang Esau ang mihiklin sa usa ka butang nga
adunay mahangturon nga bili aron sa pagtagbaw sa
lumalabay nga kagutom sa mga butang sa kalibutan”
(sa Conference Report, Okt. 1985, 76; o Ensign, Nob.
1985, 61; tan-awa usab sa Genesis 25:30).
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Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 28:10–22 ug ipasabut
kon ngano sa ilang hunahuna gitawag man ni Jacob ang dapit
og “Beth-el” (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Bethel,” p. 28–29). Ipatandi nila ang mga saad nga gihimo sa
Ginoo ngadto ni Jacob didto sa Bethel (tan-awa sa Genesis
28:13–15) ngadto sa mga saad nga gihimo sa Ginoo ngadto ni-
adtong kinsa takus nga motambong sa mga templo (tan-awa
sa D&P 109:22–26; 110:6–7).

Basaha ang pamahayag gikan ni Presidente Marion G.
Romney nga makita diha sa komentaryo alang sa Genesis
28:10–19 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (p. 86). Usab ipa-
kigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Propeta
Joseph Smith:

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsa ang girepresen-
tar sa mga ang-ang sa hagdanan. Isip usa ka klase, isulat ang
pipila sa mga ordinansa o mga pakigsaad nga gikinahanglan
alang sa kahimayaan (sama sa bunyag, gasa sa Espiritu Santo,
endowment, ug mga pagbugkos). Ipabasa nila ang Doktrina
ug mga Pakigsaad 131:1–4 ug ipaila ang ordinansa nga nagre-
presentar sa kinatumyan nga ang-ang sa hagdanan.

Sultihi ang mga estudyante nga kon wala ang Pag-ula ni
Jesukristo walay bisan usa unta sa mga ordinansa sa kaluwasan
ang anaa kanato. Hisguti ang paningkamot nga gikinahanglan
aron makasaka sa hagdanan balik ngadto sa langit ug sa un-
sang paagi nga ang Ginoo naghatag og hagdanan ug nagtabang
kanato sa matag lakang (tan-awa sa Mosiah 5:1–5; Ether 12:27).

Genesis 32–33. Kita makaatubang sa mga hagit sa kina-
buhi uban sa mas dako nga pagsalig kon kita motuman
sa atong mga pakigsaad uban sa Langitnong Amahan.
(30–35 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa man ang kapusla-
nan sa paggahin sa ilang adlaw sa pagtrabaho kon sila nag-
hunahuna nga wala nay ugma. Ipasabut nga si Jacob anaa
niini nga kahimtang diha sa Genesis 32. Siya mibiya gikan sa
iyang pinuy-anan baynte ka tuig na ang milabay, usa ka rason
tungod kay ang iyang igsoong lalaki, si Esau, nagtinguha sa
pagpatay kaniya. Masabtan nga siya nabalaka lang gihapon
sa iyang pagpauli nga naghunahuna kon si Esau mosulay gi-
hapon sa paghunos sa iyang kinabuhi. Kon unsa ang gibuhat
ni Jacob aron sa pag-andam sa iyang kaugalingon sa pag-
atubang sa iyang igsoong lalaki mao ang ehemplo sa unsay

atong hunahunaon ug buhaton aron mas maatubang ang mga
hagit sa kinabuhi.

Ipabasa og hinay sa mga estudyante ang Genesis 32:3–20, nga
mangita sa unsay gibuhat ni Jacob samtang siya nag-andam
sa pagpakigkita ni Esau. Pangutan-a sila kon unsay ilang na-
kit-an ug ilista ang ilang mga tubag diha sa pisara. Basaha og
balik ang mga bersikulo 9–12, maghatag og piho nga pagta-
gad ngadto sa mga pulong ug hugpong sa mga pulong nga
nagpakita sa pagkamapainubsanon ni Jacob. Ipangutana: Sa
unsang paagi nga ang pagkamapainubsanon ni Jacob nag-an-
dam kaniya sa pagpakigkita sa iyang igsoong lalaki?

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 32:24–32. Ipangutana:

• Unsa man ang tinguha ni Jacob?

• Unsa nga matang sa “pakigbugno” ang nasinati ni Jacob?

Samtang daghan ang nahitabo sa Peniel (gitawag usab og
Penuel; tan-awa sa b. 31) ang dili klaro, ang rekord sa kasula-
tan nagpahibalo nga usa ka sagrado nga kasinatian ang nahi-
tabo diha. Ang espirituhanon nga mga panlimbasug sa
kasagaran mao ang mag-una sa gamhanan nga mga pagpada-
yag. Pananglitan, sa dihang sila si Enos, Alma, ug Joseph
Smith tinuoray nga nagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo
sila nakasinati sa sama nga “mga pagpanlimbasug” (tan-awa
sa Enos 1:1–5; Alma 8:10; Joseph Smith––Kasaysayan 1:13–17).
Ang panlimbasug nga nasinati ni Jacob mahimong susama
nga espirituhanong panlimbasug.

Basaha ang Genesis 32:30 ug footnote a, ug pangutana kon
nganong gipanganlan man ni Jacob ang dapit og
Peniel––“ang nawong sa Dios.” Si Jacob misulat, “Nakita ko
ang Dios sa nawong ug nawong, ug naluwas ang akong kina-
buhi.” Kini nagsugyot nga sa laing punto siya nakakita sa
Ginoo. Ang bersikulo 30 mahimo usab nga hubaron og,
“Nakita ko ang Dios sa nawong ug nawong, ug ang akong
kalag natubos” (tan-awa usab sa Genesis 48:14–16).

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang nabuhat ni
Jacob panahon sa miaging baynte ka tuig nga miandam ka-
niya alang sa iyang kasinatian sa Peniel. (Siya nagminyo di-
ha sa pakigsaad, naghatag og mapailubon nga pagserbisyo,
ug nagpuyo nga matinud-anon ngadto sa mga pakigsaad,
ug nagtinguha sa Ginoo kon nag-atubang siya og mga ha-
git.) Ang mga pakigbugno ug ang nagsunod nga panalangin
ni Jacob nagmatuod nga maoy tinubdan sa espirituhanon
nga kalig-on sa tibuok niya nga kinabuhi. Kini nga kasinati-
an usa kaimportante nga lakang alang kaniya diha sa iyang
pag-uswag sa pagtikang sa “hagdanan” paingon ngadto sa
iyang langitnon nga tumong ug daw ingon og usa kaimpor-
tante nga unang lakang alang sa hingpit nga mga panala-
ngin nga sa kaulahian iyang nadawat sa dihang siya mibalik
ngadto sa Bethel.

“Si Pablo misaka ngadto sa ikatulo ka langit, ug siya
nakasabut sa tulo ka mahinungdanon nga mga ang-
ang sa hagdanan ni Jacob––ang telestial, ang terrestrial,
ug ang celestial nga mga himaya o mga gingharian”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 304–5).
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Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa kaha unta ang epekto nga mahimo niini nga kasinati-
an ngadto ni Jacob samtang siya nangandam sa pagpakig-
kita ni Esau?

• Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo nga ang inyong ki-
nabuhi madawat ngadto sa Dios makatabang kaninyo sa
pag-atubang sa mga hagit?

Ang pagsalig ni Jacob nalig-on tungod kay siya mituman sa
iyang mga pakigsaad uban sa Ginoo (tan-awa sa Genesis
28:10–22). Isip resulta sa pagkamatarung, si Jacob nakada-
wat og mas dako nga mga panalangin pinaagi sa dugang
nga mga pakigsaad––sama sa gipasabut diha sa Genesis
32:24–32. Pangutan-a ang mga estudyante mahitungod sa
mga pakigsaad nga ilang nahimo, sama sa bunyag ug sakra-
ment. Ipaniguro kanila nga ang pagkamatinud-anon ngadto
niadto nga mga pakigsaad motabang sa pag-andam kanila
alang sa mas dako nga mga panalangin ug mga responsibili-
dad kauban sa mga pakigsaad sa templo. Basaha ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 35:24 aron sa pagpasabut og
maayo niini nga punto.

Ipakigpabahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Neal A. Maxwell, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha,
samtang namulong siya mahitungod sa oportunidad sa pag-
balik ngadto sa presensya sa Ginoo:

Pasiuna
Diha sa Genesis 34–41 ang pokus nausab gikan ni Jacob, o
Israel, ngadto sa iyang mga kaliwatan. Atong mabasa ang
mahitungod sa pagkamatarung ni Jose ug unsa ang iyang
giantus tungod sa kadautan sa uban. Mabasa usab nato kon
giunsa sa Ginoo paghimo sa mga pagsulay ni Jose ngadto sa
dako nga mga panalangin nga mitabang kaniya sa pagluwas
sa iyang tibuok pamilya gikan sa kagutom, sa ingon nagpre-
serbar sa pakigsaad sa kaliwatan ni Abraham.

Ang istorya ni Jose nagtudlo og daghang mahinungdanon nga
mga leksyon. Si Elder Hartman Rector Jr., kanhi sakop sa
Seventy, miingon, “Ang istorya ni Jose, ang anak nga lalaki ni
Jacob kinsa gitawag og Israel, usa ka maanindot nga panig-
ingnan sa mahinungdanon nga kamatuoran nga ‘sa matag usa
ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban [kanila] nga’
nahigugma kaniya. (Tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:28.) Si Jose
daw kanunay gayud makabuhat sa sakto nga butang; apan sa
gihapon, mas labaw ka importante, siya mihimo niini alang sa
sakto nga rason. Ug unsa gayud kamahinungdanon niana! Si
Jose gibaligya sa iyang kaugalingon nga mga igsoong lalaki
isip usa ka ulipon ug gipalit ni Potiphar, ang pangulo sa ban-
tay sa Paraon. Apan bisan og isip usa ka ulipon, si Jose mihi-
mo sa matag kasinatian ug sa tanan nga mga kahimtang, bisan
unsa pa man kini ka lisud, ngadto sa butang nga maayo” (sa
Conference Report, Okt. 1972, 170; o Ensign, Ene. 1973, 130).

Kon kamo magtuon sa istorya ni Jose, tan-awa kon sa unsang
paagi nga ang iyang kinabuhi usa ka “pagkasama” o nagpakita

Genesis 34–41

“Ayaw pagbuhat og butang nga moguba niana nga
higayon. Ayaw tuguti ang inyong mga kaugalingon
nga mawala gikan sa higpit ug pig-ot nga dalan, apan
tinguhaa nga maabut diha niana nga pakigkita sa
ingon nga kahimtang, sa espirituhanon nga paagi,
nga kamo mahimong mapuno sa hingpit nga kalipay
ug masayud sa gakos niadto nga mga bukton, kay
ang Iyang ang mga bukton sa kalooy ug paghigugma
gitunol nganha kaninyo. Ako mopamatuod nganha
kaninyo nga kana nga pakigkita tinuod. Alang sa pi-
pila kaninyo, kini moabut sa dili madugay ug sa pipi-
la moabut kini sa kaulahian, apan kini moabut, kon
kamo matinud-anon. Niana, ako nagpamatuod!”
(“The Education of Our Desires,” [devotional at the Salt
Lake Institute of Religion, 5 Ene. 1983], 11).
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nang daan sa kinabuhi sa Manluluwas. Kini nga ideya detalya-
do nga mahisgutan diha sa Genesis 42–50 nga scripture block.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang pagtinguha og panimalos usa ka sala (tan-awa sa

Genesis 34:1–31; tan-awa usab sa Genesis 49:5–7; Levitico
19:18).

• Ang Ginoo mohatag sa mga panalangin ngadto niadtong
kinsa matinud-anon nga naghimo ug nagtuman sa sagrado
nga mga pakigsaad (tan-awa sa Genesis 35:2–4, 6–7, 9–15;
tan-awa usab sa D&P 84:33–34; Abraham 2:11).

• Ang pagselos ug pagkasina mao ang pagpakita sa garbo.
Kini ang hinungdan nga ang Espiritu mobiya ug mahi-
mong moresulta sa mas dagko nga mga sala (tan-awa sa
Genesis 37:1–28; tan-awa usab sa Mga Proverbio 6:34–35;
2 Nephi 26:32).

• Niini nga kinabuhi ang matarung usahay mag-antus og
grabe nga mga kasakit, apan kon sila magmatinud-anon
ang Ginoo mag-uban kanila ug makahimo sa ilang mga
pagsulay ngadto sa dako nga mga panalangin (tan-awa sa
Genesis 37:1–28; 39:1–23; 41:1–45; tan-awa usab sa Alma
36:3; D&P 98:3; 122:9).

• Ang paglapas sa balaod sa kaputli usa ka sala batok sa
Dios (tan-awa sa Genesis 39:7–9; tan-awa usab sa Alma
39:5; Jacob 2:28).

• Kon kita motahud ug mosunod sa Dios ug mohimo kaniya
nga labing importante nga impluwensya sa atong mga ki-
nabuhi, kita makadawat og kalig-on sa pagbatok sa tintas-
yon ug sa pagsunod sa mga sugo (tan-awa sa Genesis 39:9;
tan-awa usab sa Mateo 22:35–40; Moroni 10:32).

• Ang Ginoo sa kanunay nagpasidaan kanato mahitungod 
sa umaabut nga mga panghitabo pinaagi sa iyang mga
propeta. Ang maalamom mosunod sa ilang tambag (tan-
awa sa Genesis 41:28–57; tan-awa usab sa Amos 3:7; Mateo
25:1–13).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 11, “‘For God Did
Send Me,’” nagkomparar sa kinabuhi ni Jose ngadto sa

usa ka hinabol [tapestry] ug ang maghahabol [weaver] nag-
komparar ngadto sa Langitnong Amahan (tan-awa sa Old
Testament Video Guide alang sa mga sugyot sa pagtudlo).

Genesis 35:1–5. Kita kinahanglan nga moandam sa atong
mga kaugalingon sa espirituhanon ug sa pisikal nga paa-
gi sa pagtambong sa templo. (10–15 ka minutos)

Pagpakita sa mga estudyante og duha ka mga hulagway sama
sa gipakita diha sa mosunod (tan-awa usab sa p. 273).

Ipangutana:

• Unsa man nga mga kalihokan niining mga tawo ang daw
ilang giapilan?

• Unsa nga mga timailhan nga inyong makita diha sa mga
hulagway?

• Unsa man ang motino sa pagkatukma sa piho nga mga si-
nina alang sa mga kalihokan?

• Unsa man ang inyong isul-ob kon kamo mangandam sa
pagpakigkita sa propeta o sa Ginoo?

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 35:1 ug ipatan-aw
kon asa si Jacob gimandoan nga moadto. Isip usa ka klase,
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ribyuha ang unsay inyong nakat-unan mahitungod sa Bethel
ug ang mga panghitabo nga nahitabo didto. Pahinumdumi
ang mga estudyante nga ang Hebreohanon nga kahulugan sa
Bethel mao ang “balay sa Dios” (tan-awa usab ang pamahayag
ni Presidente Marion G. Romney diha sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 86, nga ang “mga templo alang kanatong
tanan kon unsa ang Bethel ngadto ni Jacob”).

Basaha ang Genesis 35:2–5 ug ipangutana:

• Unsa man ang gisulti ni Jacob aron sa pagdasig sa iyang
mga tawo sa pagsinina og angay samtang sila nangandam
sa pag-adto sa Bethel?

• Sa unsang paagi nga atong magamit ang iyang tambag
karon?

• Gawas sa pisikal nga pagpangandam, unsa pa man nga
laing pagpangandam ang gipasabut ni Jacob diha sa bersi-
kulo 2? (Espirituhanon nga pagpangandam.)

• Sa unsang paagi nga atong magamit ang iyang tambag nga
“isalikway ang laing mga dios nga anaa sa taliwala kaninyo,
ug maghinlo kamo”?

• Sa unsang paagi nga kita makapangandam sa espirituha-
nong paagi sa pag-adto sa balaan nga mga dapit, sama sa
mga templo o sa mga balay-tigumanan sa simbahan?

Ipapangita sa mga estudyante diha sa ilang Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan (“Limpyo ug Dili Limpyo,” “Hinulsol,
Paghinulsol” ug “Katakus, Takus”) alang sa mga kasulatan
nga makatabang kanato nga masabtan kon sa unsang paagi
nga kita mamahimong limpyo o takus. Dapita sila sa pagpa-
kigbahin sa ilang mga nakit-an uban sa klase. Ipabasa sa mga
estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad 110:6–8 ug ipa-
sulti kon unsa nga mga panalangin ang gisaad sa Ginoo kon
dili nato hugaw-hugawan ang templo pinaagi sa pagsulod
nga dili takus. Mahimo usab ka nga mopakigbahin sa impor-
masyon gikan sa “Sinina ug Panagway” diha sa Alang sa
Kalig-on sa mga Kabatan-onan nga pamplet (p. 14).

Genesis 35:9–13. Ang kinabuhi ni Jacob nagpakita sa ba-
ruganan nga kon kita makadawat og mga panalangin gi-
kan sa Ginoo kini pinaagi sa paghimo ug pagsunod sa
mga pakigsaad. (25–30 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna ang pagka-espirituhanon usa ba ka
butang nga anaa na daan sa usa ka tawo o usa ka butang
nga kinahanglang palambuon sa usa ka tawo?

• Unsa man ang buhaton sa mga tawo aron mahimong mas
matarung ug hingkod sa espirituhanon nga paagi samtang
sila nagtubo?

• Unsa man ang modala kanato aron ganahan nga mahimong
mas matarung?

Unsa ang atong nahibaloan mahitungod sa kinabuhi ni Jacob
nga nagpakita kaniya nga usa ka tawo kinsa nagtubo sa espiri-
tuhanon nga paagi tungod kay siya nakat-on sa pagduol ngad-
to sa Ginoo dihang siya nag-atubang og mga hagit. Ipapakli sa

mga estudyante ang Genesis 26–35 ug ipalista ang mga panghi-
tabo gikan sa kinabuhi ni Jacob diha sa han-ay nga kini nahita-
bo. Pangutan-a sila kon sa unsang paagi nga ang matag
panghitabo nakatabang ni Jacob sa pagtubo sa espirituhanon
nga paagi. Dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang labing nagus-
tohan mahitungod ni Jacob o unsa ang ehemplo sa iyang kina-
buhi nga nagtudlo kanila mahitungod sa pagbaton sa
mahangturon nga mga panalangin.

Iparibyu ug ipatandi sa mga estudyante ang tulo ka mga pag-
duaw sa Ginoo ngadto ni Jacob (tan-awa sa Genesis 28:10–22;
32:24–31; 35:9–13). Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang mga pagduaw susama?

• Sa unsang paagi nga ang mga pagduaw managlahi?

• Unsa man ang nagrepresentar niini diha sa espirituhanon
nga paglambo ni Jacob?

• Unsa man ang simbolo niini diha sa atong espirituhanon
nga paglambo?

• Sa unsang mga paagi nga si Jacob nagtubo sa matag higa-
yon diha sa espirituhanon nga pagkahingkod?

Pahinumdom: Gamita ang impormasyon sa mosunod nga tulo
ka mga paragraph sa pagtabang sa imong mga estudyante sa
ilang pag-analisar sa mga pagduaw.

Ang Genesis 35:9–13 nagsulti mahitungod sa ikatulo nga naka-
tala nga pagbisita sa Ginoo ngadto ni Jacob, nga mao ang ika-
duha nga higayon sa Bethel. Sa daghang mga paagi kini nga
pagduaw nagkompleto sa usa ka espirituhanon nga panaw nga
nagsugod sa dihang si Jacob usa pa ka batan-on, wala pa ma-
minyo, ug miikyas gikan sa kasuko sa iyang igsoon nga lalaki,
si Esau. Atol sa unang pagbisita ni Jacob ngadto sa Bethel, ang
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Ginoo mipadayag sa iyang kaugalingon ngadto ni Jacob diha sa
usa ka damgo. Ang pamahayag ni Jacob sa dihang nahigmata
gikan sa iyang damgo nagsugyot nga siya may espirituhanon
usab nga kahigmata sa iyang kinabuhi, nagbilin kaniya og usa
ka nagkadako nga pasalig ngadto sa Dios (tan-awa sa Genesis
28:10–22; tan-awa usab sa komentaryo niadto nga mga bersiku-
lo diha sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 86). Nianang
unang damgo ang Ginoo namulong ngadto kaniya mahitungod
sa daghan nga mga saad sa pakigsaad ni Abraham nga mahi-
mong maiyaha. Si Jacob mitubag pinaagi sa pagtawag sa dapit
nga “Beth-el” (Hebreohanon nga pulong alang sa “balay sa
Dios”) ug pinaagi sa paghimo og piho nga mga pasalig sa pag-
kamasulundon ngadto sa Ginoo ug sa iyang mga sugo.

Human sa baynte ka tuig didto sa Paddan-aram (Syria), si
Jacob mipanaw pauli ngadto sa iyang pinuy-anan. Siya misu-
nod sa iyang pakigsaad uban sa Ginoo ug siya mitubo sa espi-
rituhanon nga paagi. Sa dapit nga gitawag og Peniel, nga
nagpasabut “ang nawong sa Dios,” si Jacob adunay usa ka
sagrado kaayo nga kasinatian (tan-awa sa Genesis 32:24–31).
Siya nakigbugno sa usa ka tawo alang sa usa ka panalangin
(human niana siya mitawag niini nga tawo og anghel; tan-awa
sa Genesis 48:16). Ang tawo nga iyang gikabugno sa sinugda-
nan mihatag kaniya og usa ka bag-ong pangalan, dayon miha-
tag kaniya og usa ka panalangin. Ang bag-ong pangalan nga
“Israel” (nga sa Hebreohanon mahimong nangahulugan og
“siya kinsa milahutay uban sa Dios” o “tuguti nga ang Dios
modaug”) usa ka timailhan kon sa unsang paagi si Jacob nag-
puyo sa miaging baynte ka tuig ug sa iyang espirituhanon nga
pagtubo. Sa Genesis 28 nagrekord kon giunsa sa Ginoo pagpa-
ngita ni Jacob, apan sa Genesis 32, baynte ka tuig ang milabay,
atong mabasa kon giunsa ni Jacob sa pagpangita og maayo sa
Ginoo ug sa pagpakigbuno alang sa panalangin gikan kaniya.
Si Jacob gusto nga masayud kon asang dapita siya nagbarug
uban sa Ginoo ug nakadawat og usa ka makapahupay nga tu-
bag (tan-awa sa Genesis 32:24–29).

Sa Genesis 35 atong mabasa ang mahitungod sa ikatulo nga
mahinungdanon nga espirituhanong panghitabo sa kinabuhi
ni Jacob. Si Jacob mibalik ngadto sa dapit diin ang Ginoo
unang mipadayag sa iyang kaugalingon ngadto kaniya ug di-
in siya mipasalig sa iyang kaugalingon nga hingpit nga mosu-
nod sa Ginoo. Niining higayona gidala ni Jacob ang iyang
tibuok pamilya ug gikumpirma sa Ginoo diha kaniya ang bag-
ong pangalan nga Israel (nga unang nadawat didto sa Peniel)
ug daghan pa nga mga panalangin nga may kalabutan ngadto
sa pakigsaad ni Abraham, lakip na ang mga panalangin mahi-
tungod sa iyang kaliwatan. Siya nagpakita nga matinud-anon
ngadto sa kahibalo nga iyang nadawat ug sa mga pasalig nga
iyang gihimo sa unang higayon didto sa Bethel. Sama sa iyang
amahan ug sa apohan nga lalaki, si Jacob nagtinguha ug naka-
baton sa mga panalangin sa pakigsaad gikan sa Dios mahitu-
ngod sa iyang pamilya ug sa kinabuhing dayon. Agig
panapos, ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 132:37 ug ipapangita kon asa na si Jacob karon ug
kon ngano nga siya nakadawat niana nga panalangin.

Basi sa unsay nakat-unan sa imong mga estudyante mahitu-
ngod sa espirituhanon nga pag-uswag ni Jacob ug sa unsay

ilang nahibaloan mahitungod sa mga panalangin sa ebanghel-
yo nga anaa kanato karon, paghimo og usa ka hagdanan uban
sa imong mga estudyante nga nagpakita sa mga lakang nga
kinahanglan gayud nila nga buhaton aron madawat ang mga
panalangin sa kahangturan (tan-awa sa sugyot sa pagtudlo
alang sa Genesis 28:10–22, p. 60).

Genesis 37–41. Ang pagpaningkamot nga mahimong ma-
tarung wala magpasabut nga ang atong kinabuhi kanunay
nga maanindot, malambuon, ug walay kasakit. Kon kita
matinud-anon, ang Ginoo mohimo sa atong mga pagsulay
ug mga kalisdanan ngadto sa mga panalangin, apan kini
nga proseso mahitabo sa iyang panahon nga gitagana,
dili sa ato. (60–70 ka minutos)

Ipakita sa mga estudyante ang hulagway 1 (p. 274) ug
pangutan-a sila kon sa ilang hunahuna adunay usa ka maayo
o dautan ba nga nahitabo diha sa hulagway. (Kadaghanan
mosulti nga adunay dautan nga nahitabo. Kon ang usa ka es-
tudyante moingon nga adunay maayo nga nahitabo, hangyoa
siya sa pagpasabut ug gamita kini sa unsay imong itudlo.)
Sunod ipakita ang hulagway 2 (p. 275) ug pangutana kon sa
unsang paagi nga ang pagtan-aw sa panghitabo diha sa hu-
lagway 1 sa mas dako nga talan-awon nakapausab sa ilang
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paghukom mahitungod sa nahitabo. Pangutan-a sila kon sila
nakasinati na ba og pipila ka mga kalisdanan nga sa kaulahi-
an nahimong usa ka panalangin. (Pananglitan, pag-amuma sa
usa ka tigulang o masakiton nga tawo ug pagdawat og kahi-
balo ug mga panalangin gikan sa kasinatian.) Kon bisan kinsa
sa imong mga estudyante mobati nga komportable sa pagpa-
kigbahin og kasinatian nga dili kaayo personal, ikonsiderar
ang pagdapit kanila sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinati-
an uban sa klase. Sultihi ang mga estudyante nga sila magtu-
on sa istorya mahitungod sa usa ka tawo kinsa adunay
daghang lisud nga mga kasinatian nga sa kaulahian nahi-
mong mga panalangin.

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran, nga naglangkob sa
mga panghitabo sa kinabuhi ni Jose, diha sa pisara:

1. Genesis 37:1–4

2. Genesis 37:5–11

3. Genesis 37:12–28

4. Genesis 39:1–6

5. Genesis 39:7–20

6. Genesis 39:21–23

Ipabuhat sa mga indibidwal o mga grupo sa mga estudyante
og usa o mas labaw pa nga mga pakisayran. Human nila ma-
basa ang gi-assign nila nga tudling, pahukma sila kon kana
nga kasinatian kalisdanan ba o usa ka panalangin ug isulat
ang tukma nga pulong tapad sa pakisayran diha sa pisara.

Kon ang tanan nga mga tudling namarkahan na, hangyoa ang
matag estudyante o usa ka estudyante gikan sa matag grupo
nga mobarug sa atubangan diha sa han-ay sa numero sa paki-
sayran, ipasulti ang istorya sa kasulatan, ug ipasabut kon
ngano nga ang kasinatian usa ka kalisdanan o usa ka panala-
ngin alang ni Jose. Sa ilang pagreport, awhaga ang uban nga
mga estudyante sa pagsugyot kon unsaon pag-usab sa mga
nakasulat samtang sila nagtan-aw kon giunsa pagpahayag ang
istorya. Pananglitan, si Jose gibilanggo tungod sa asawa ni
Potiphar mahimong sulatan og kalisdanan, apan ang kaulahi-
an nga grupo mahimong mohukom nga kini mas labaw nga
panalangin tungod kay kini mao ang nakadala kaniya sa kata-
pusan nga mahimong luyo-luyo sa Paraon. Pagkahuman sa
buluhaton pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang pa-
agi nga ang pagsabut niadto nga mga panghitabo diha sa mas
lapad nga panglantaw sa tibuok kinabuhi ni Jose nakapausab
sa ilang panglantaw kalabut niadto nga mga panghitabo.

Ipabasa sa mga estudyante ang pamahayag gikan ni Propeta
Joseph Smith nga gikutlo diha sa pasiuna sa Genesis 38–39 di-
ha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon ug isulti kon sa
unsang paagi nga ang sama nga pamahayag mahimong isulti
mahitungod ni Jose sa Ehipto. Ilista uban sa klase ang mga hi-
gayon nga ang usa ka tawo nga adunay minus nga pagtuo kay
sa kang Jose sa Ehipto daling mawad-an sa paglaum ug dili
mopadayon sa mga saad nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya
diha sa iyang mga damgo. Ipangutana: Sa inyong hunahuna
unsa man kaha unta ang mahitabo kon si Jose nagpadala pa
ngadto sa pagkawalay-paglaum ug sa pagkadautan? Basaha

ug hisguti ang tambag sa Ginoo ngadto ni Propeta Joseph
Smith mahitungod sa mga pagsulay ug sa pagpanglutos diha
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 122:5–9.

Pangutan-a ang mga estudyante kon kapila sila nakadungog
sa usa ka tawo nga nag-ingon “Dili kana makatarunganon!”o
“Ang kinabuhi dili makatarunganon!” Pangutan-a kon sila
uyon ba o dili uyon, ug ngano man. Ipangutana: Sa inyong
hunahuna ang kinabuhi kanunay ba nga makatarunganon
ngadto ni Jose?

Pahinumdumi ang imong mga estudyante mahitungod sa in-
yong panaghisgutan sa sinugdanan sa tuig sa tingklase mahitu-
ngod sa plano sa kalipay sa Langitnong Amahan. Ipangutana:
Unsa nga bahin nga ang mga pagsulay ug mga pag-antus nala-
kip niana nga plano? (tan-awa sa “Ang Mahinungdanong Plano
sa Kalipay,” pp. 14–21; tan-awa usab sa Ether 12:6). Ipabasa nila
ang Pinadayag 15:3 ug 2 Nephi 26:7 ug pahisguti kon unsa ang
gitudlo niini mahitungod sa kaangayan sa Dios.

Ang kinatibuk-an nga buhat sa Manluluwas mao ang pagta-
bang kanato nga mouswag ug motubo ug alang sa atong kaa-
yohan kon kita mosalig ug magmasulundon ngadto sa mga
kamatuoran nga atong nadawat (tan-awa sa 2 Nephi 26:24;
Moises 1:39). Gihatagan niining tanan nga mga kamatuoran,
ipasulat sa mga estudyante ang tubag sa pangutana: Ngano
nga ang Dios usahay motugot man sa dili maayo nga mga bu-
tang nga mahitabo ngadto sa maayo nga mga tawo? Hangyoa
ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa unsay
ilang gisulat.

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa kaim-
portante sa pag-atubang sa atong mga pagsulay uban sa kai-
sug ug uban sa hugot nga pagtuo nga, sa katapusan, “ang
tanan nga mga butang diin kamo gipaantus molihok alang sa
inyong kaayohan” (D&P 98:3; tan-awa usab sa D&P 90:24).

Genesis 39:7–20 (Scripture Mastery, Genesis 39:9).
Samtang kita mosunod sa Dios ug mohimo kaniya

nga labing importante nga impluwensya sa atong mga
kinabuhi, kita makadawat og kalig-on sa pagbatok sa
tintasyon. (35–40 ka minutos)

Ikonsiderar ang pagsulat sa mosunod nga pamahayag gikan
ni Presidente Gordon B. Hinckley diha sa pisara:

“Daw ingon og ang tibuok kalibutan ganahan kaayo
og pakighilawas. Diha sa makapatintal ug makapadani
nga paagi, kini kanunay nga gidalit kaninyo. Kamo gi-
pakita niini diha sa telebisyon, diha sa mga magasin ug
mga libro, diha sa mga video, bisan gani diha sa musi-
ka. Palayo niini. Isalikway kini. Ako nasayud nga kana
sayon ra isulti ug lisud buhaton. Apan sa matag higa-
yon nga inyo kanang buhaton, mahimo kining mas
sayon sa sunod nga higayon. Pagkaanindot niini kon
sa umaabut nga adlaw kamo makabarug atubangan
sa Ginoo ug moingon, ‘Ako limpyo’ ” (sa Conference
Report, Abr. 1996, 69; o Ensign, Mayo 1996, 48).

7. Genesis 40:1–19

8. Genesis 40:20–23

9. Genesis 41:9–45

10. Genesis 41:46–49, 53–57

11. Genesis 41:50–52
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Sultihi ang mga estudyante nga magbasa sila mahitungod sa
duha ka managsoon nga lalaki––sila si Juda ug Jose––ug gi-
unsa sa matag usa kanila sa pag-atubang og tintasyon. Basaha
uban sa klase ang Genesis 38:15–26 ug 39:7–20. Tabangi sila sa
pagtandi sa duha ka mga istorya pinaagi sa paghisgut og mga
pangutana sama sa mosunod:

• Sa unsang paagi nga ang mga tintasyon sa pakighilawas
nga giatubang ni Jose matandi sa kang Juda?

• Sa unsang paagi nga ang reaksyon ni Jose nagpakita kon
unsa gayud siya ka mapasaligon nga mopabilin sa iyang
kaputli?

• Unsa man ang diha-diha nga mga resulta sa mga binuha-
tan sa duha ka lalaki?

• Unsa man ang molungtad nga mga epekto sa ilang mga bi-
nuhatan? (tan-awa sa mga komentaryo alang sa Genesis
38–41 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 94–95).

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon:

Dapita ang imong mga estudyante sa pagmarka sa Genesis
39:9 ug isulti kon sa unsa nga paagi nga kana nga bersikulo
nagpakita nga ang pagsunod sa iyang mga pakigsaad nakata-
bang ni Jose sa pagbatok sa tintasyon. Hisguti kon sa unsa
nga paagi nga ang pagtuman sa atong mga pakigsaad maka-
tabang kanato dili lamang sa pagsunod sa balaod sa kaputli
kondili sa uban usab nga mga sugo.

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 39:10 ug ipaila kon
unsay gibuhat ni Jose sa dihang ang asawa sa iyang agalon
mitintal kaniya sa “adlaw-adlaw.” Ipatan-aw nila ang mga
bersikulo 11–12 ug ipasulti kon unsay gibuhat ni Jose sa di-
hang siya dili magpabalibad. Basaha ang mosunod nga pama-
hayag gikan ni Elder Hartman Rector Jr., kanhi sakop sa
Seventy:

Sa Genesis 38 ug 39 nabasa sa mga estudyante ang mahitungod
ni Jose, kansang mga tintasyon morag nagpaduol kaniya, ug si
Juda, kinsa nagpaduol sa mga tintasyon. Ang imong mga es-
tudyante mahimong nahaum sa duha ka mga kategoriya.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:22 ug hisguti kon gi-
unsa sa Manluluwas sa pagpakita sa sundanan kon unsaon na-
to pag-atubang ang mga tintasyon. Dapita ang mga estudyante
sa pagsulti kon unsaon nato paggamit ang mga ehemplo nga
gipakita sa Manluluwas ug ni Jose diha sa atong mga kinabuhi.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 10:13–14 uban sa klase ug
ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga kon sila nagpaka-
buhi nga matarung ug molikay sa tintasyon kon kini moabut,
walay tintasyon nga dili nila madaug nga pakigbatukan.
Ikonsiderar usab ang paghisgut sa tambag nga gihatag diha
sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan nga pamplet aron sa
pagtabang kanila sa paglikay sa mga tintasyon sa paglapas sa
balaod sa kaputli.

“Gibuhat ni Jose ang labing maayo gayud nga butang
nga iyang mahimo ubos sa mga kahimtang…. Sa pi-
nulongan karon–siya midagan.

“Tingali dili kaayo maayong paminawon kon buhaton
kanang butanga, apan usahay ang pagdagan mao na
lamang ang butang nga kinahanglang mabuhat….

“Importante kaayo nga ang mga batan-on kinsa wala
pa maminyo magtukod og mga ali batok sa tintasyon
aron sa pagtabang kanila nga malikay sa mga sitwas-
yon nga makapatugyan kanila. Mosugyot ko og pipila
ka mga ali.

“1. Ayaw gayud og sulod sa usa ka balay nga mag-
inusara uban sa kaatbang nga sekso.

“2. Dili, ug dili gayud mosulod sa lawak-katulganan
nga mag-inusara uban sa kaatbang nga sekso.

“3. Ayaw gayud paghalok o paghikap-hikap sa mga
pribado nga bahin sa lawas….

“4. Ayaw gayud pagparking sa mingaw nga karsada
nga kamo lamang duha.

“5. Ayaw og basa og hilas nga mga basahon.

“6. Ayaw og tan-aw og [mga salida nga makapaaw-
hag og dili maayo nga pamatasan]….

“Oo, si Jose midagan, ug tungod kay midagan siya,
siya nabilanggo sulod sa mubo nga panahon, diin
nalayo siya sa katilingban, apan kon wala pa siya
modagan, mahimo unta siya nga mahangturon nga 
binilanggo, malayo sa Dios tingali hangtud sa ka-
hangturan, tungod kay wala unta siya sa kahimtang
nga modawat sa mahinungdanon nga mga komuni-
kasyon nga naghimo kaniya nga usa ka bantugan nga
propeta ingon sa nahitabo kaniya” (sa Conference
Report, Okt. 1972, 172–73; o Ensign, Ene. 1973, 131).

“Sa dihang si Jose didto na sa Ehipto, unsa man ang
miabut og una sa iyang kinabuhi––ang Dios, iyang
trabaho, o ang asawa ni Potiphar? Sa dihang siya mi-
sulay sa pagtintal kaniya, siya mitubag sa pag-ingon,
‘Unsaon ko paghimo kining dakong pagkadautan, ug
makasala batok sa Dios?’ (Genesis 39:9).

“Si Jose nabilanggo tungod kay iyang giuna ang Dios.
Kon kita mag-atubang og susama nga pagpili, asa man
nato ibutang og una ang atong pagkamaunungon?
Makabutang ba kita sa Dios nga mag-una sa seguri-
dad, kalinaw, pisikal nga mga tinguha, bahandi, ug sa
mga pasidungog sa mga tawo?

“Sa dihang si Jose gipugos sa pagpapili, siya mas ma-
tinguhaon nga mopahimuot sa Dios kay sa asawa sa
iyang agalon. Kon kita kinahanglan nga mopili, kita
ba matinguhaon nga mopahimuot sa Dios kaysa atong
agalon, atong magtutudlo, atong silingan, o atong ka-
date?” (sa Conference Report, Abr. 1988, 4; o Ensign,
Mayo 1988, 4–5).

Genesis 34–41
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Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang dako nga
mga panalangin moabut ngadto niadtong kinsa nagsunod sa
balaod sa kaputli. Ipabasa nila ang Genesis 39:21, 23 ug ipatan-
aw ang mga panalangin nga nadawat ni Jose tungod sa pagpa-
bilin sa iyang hiyas. Ipabasa nila ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 131:1–4 ug pangutan-a sila kon unsa ang usa sa mga
gikinahanglan aron maangkon ang kahimayaan diha sa celesti-
al nga gingharian. Pahinumdumi sila nga ang gikinahanglan
aron maangkon kadto nga mga panalangin dinhi sa yuta mao
ang pagsunod sa balaod sa kaputli, ug aron madawat ang mga
panalangin sa kahangturan kita kinahanglan gayud nga mopa-
dayon nga magsunod niini ug sa uban nga mga balaod ug mga
sugo (tan-awa sa D&P 14:7). Basaha og balik uban sa imong
mga estudyante ang pamahayag gikan ni Presidente Kimball
nga gihatag diha sa sinugdanan niining sugyot sa pagtudlo.

Genesis 40–41. Ang Ginoo nag-uban ni Jose ug nagta-
bang kaniya sa paghubad sa mga damgo sa magbalantay
sa bino, sa panadero, ug sa Paraon. (20–30 ka minutos)

Bahina ang mga estudyante ngadto sa mga grupo ug hatagi
ang matag grupo og pipila ka papel ug mga materyales nga
kadrowingan. Hangyoa ang matag grupo sa pagbuhat sa kali-
hokan A alang sa Genesis 41 diha sa ilang mga giya sa estud-
yante sa pagtuon.

Pagdapit og usa ka estudyante gikan sa matag grupo aron mo-
pasabut sa ilang drowing ug ang posible nga mga kahulugan
niini ngadto sa klase. Ipabasa sa klase ang Genesis 41:29–36 ug
ipapangita ang mga interpretasyon ngadto sa duha ka damgo
sa Paraon. Pangutan-a sila kon ang mga damgo mahimo ba nga
tinubdan sa pagpadayag (tan-awa sa Joel 2:28–29; Mateo 1:20;
2:12; 1 Nephi 3:2; 8:2). Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad
46:27 ug 50:9–10, 15–25, 28–32 ug pangita og mga paagi nga kita
makaingon kon ang usa ka damgo gikan sa Ginoo.

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 40:8 ug 41:16, 39 ug
ipaila kon unsa ang nakapahimo ni Jose sa paghatag og tuk-
ma nga interpretasyon sa mga damgo. Basaha ang Moroni
7:16–17 ug ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod
sa kaimportante sa pagbaton sa Espiritu aron masabtan ang
bisan unsa nga pagpadayag gikan sa Ginoo. Tabangi ang mga
estudyante nga makasabut nga tungod sa paghubad ni Jose
sa mga damgo pinaagi sa gahum sa Dios, ang iyang interpre-
tasyon tukma gayud (tan-awa sa Genesis 40:20–23; 41:44–57).

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 41:38 ug pamarkahi
ang hugpong sa mga pulong nga “usa ka tawo nga anaa ang
Espiritu sa Dios.” Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga kana mao ang tukma nga pagkahu-
lagway ni Jose?

• Unsa man ang inyong bation kon mao kana ang isulti ma-
hitungod kaninyo?

• Unsa man ang imong gikinahanglan nga buhaton aron ma-
haum niana nga paghulagway?

Awhaga ang mga estudyante sa pagpaningkamot nga mahi-
mong takus niana nga paghulagway.

Genesis 41:46–57. Ang mga tawo sa Ginoo kanunay nga
gitambagan sa pagpangandam, sa temporal ug sa espiri-
tuhanon nga paagi. (15–20 ka minutos)

Paghatag og usa ka sitwasyon nga sama sa mosunod ngadto
sa imong mga estudyante:

• Unsa man ang inyong sul-ubon kon kamo mahibalo nga
mag-snow og tulo ka pye karon samtang anaa kamo sa
eskwelahan?

• Unsa man ang inyong buhaton karon kon inyong mahiba-
loan nga inigka ugma ang tibuok suplay sa mainom nga
tubig sa inyong lungsod dili mahimong imnon sulod sa
sunod nga duha ka adlaw?

Sultihi ang mga estudyante nga si Jose sa Ehipto nag-atubang
og susama nga sitwasyon. Ipabasa nila ang Genesis 41:46–57
ug ipapangita ang mga paagi nga giandam ni Jose ang Ehipto
alang sa umaabut nga kagutom.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa kaimportante kini
alang kanila ug sa ilang mga pamilya sa pagpangandam
alang sa ilang kaugalingon nga mga panginahanglan.
Ipasabut nga ang Ginoo misulti na daan nga sa dili pa ang
Ikaduha nga Pag-anhi sa Manluluwas daghan nga mga kalis-
danan ang moabut dinhi sa yuta nga mohimo nianang mga
pagpangandam nga mahinungdanon (tan-awa sa D&P
29:14–16). Si Presidente Ezra Taft Benson miingon:

Ang Simbahan mipasabut og dugang:

Pangutan-a ang mga estudyante: Kon ang pisikal nga pagpa-
ngandam mahinungdanon kaayo, unsa man kaimportante ang
atong espirituhanon nga pagpangandam? Ipabasa nila ang
Mateo 25:1–13 ug pangutana kon sa unsang paagi nga kana
nga sambingay may kalabutan sa atong espirituhanon nga
pagpangandam. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad

“Aron mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon,
kita kinahanglan nga adunay igong pagkaon, sinina,
ug kapasilongan. Busa kita gitambagan nga magpun-
do, mogamit, ug mahibalo kon unsaon sa paggama
ug pagpangandam sa mahinungdanon nga mga bu-
tang. Kita mas dili mabalaka kon kita makahimo sa
pagsangkap alang sa atong mga kaugalingon sa pana-
hon sa kalisdanan (tan-awa sa D&P 38:30)” (A Leader’s
Guide to Welfare, 7).

“Ako tinud-anay nga mangutana kaninyo, nagsang-
kap ba kamo alang sa inyong pamilya og usa ka tuig
nga suplay sa pagkaon, sinina, ug, kon mahimo, sug-
nod? Ang pagpadayag sa paghimo ug pagpundo og
pagkaon mahimong ingon ka mahinungdanon ngadto
sa atong temporal nga kaayohan karon sa samang pa-
agi nga ang pagsakay sa arka mahinungdanon ngadto
sa mga tawo sa panahon ni Noe” (sa Conference
Report, Okt. 1987, 61; o Ensign, Nob. 1987, 49).

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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45:56–57 ug hisguti kon unsa ang atong mahimo aron mapuno
sa lana ang atong espirituhanon nga mga lampara. Pangutan-a
ang mga estudyante kon sa ilang hunahuna ngano nga ang
lima ka maalamon nga mga birhen wala man makigbahin sa
ilang lana. Si Presidente Spencer W. Kimball, kanhi Presidente
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon nga
ang uban nga mga butang dili mahimo nga ipakigbahin:

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa kaim-
portante sa pagpangandam. Ipakigbahin ang tambag sa
Ginoo mahitungod sa pagpangandam diha sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 38:30.

Pasiuna
Ang mga igsoon nga lalaki ni Jose miluib kaniya ug mibaligya
kaniya ngadto sa pagkaulipon. Daghan ang nawala kaniya,
lakip na ang iyang pagpakig-uban sa iyang pamilya. Nag-
inusara lamang siya diha sa usa ka langyaw nga dapit, naka-
palambo siya og mga kinaiya nga miluwas ug mimugna sa
iyang pagkatawo.

Si Dr. Sidney B. Sperry misulat: “Ang mga istorya ni Jose ta-
lagsaon alang sa yano nga rason nga kini naghisgut sa usa ka
banggiitan nga tawo––usa ka prinsipe taliwala sa mga tawo
––ug gisaysay sa pamaagi nga mihaum sa maanindot nga ki-
naiya sa bayani. Labaw sa tanan, atong makita niini ang inte-
gridad, kaputli, kamatinuuron ug tinuod nga bili sa paborito
nga anak nga lalaki ni Jacob. Kini magpabilin nga mahayag
alang sa tanan nga mga panahon nga moabut” (The Spirit of
the Old Testament, 2nd ed. [1980], 34).

Samtang magtuon kamo sa Genesis 42–50, timan-i ang mga
kinaiya nga napalambo ni Jose ug sa unsang paagi nga kini
mipanalangin kaniya. Hukmi kon hain ang makaayo kaninyo
ug gamita kini sa inyong kinabuhi.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Gikinahanglan sa Ginoo nga kita mopasaylo niadtong kin-

sa nakapasilo o nakapasakit kanato (tan-awa sa Genesis
45:1–7, 15; 50:15–21; tan-awa usab sa Mateo 6:14–15; D&P
64:9–11).

• Pinaagi sa patriyarkal nga mga panalangin, ang Ginoo ma-
kapadayag sa gisaad nga mga panalangin ug mga oportu-
nidad, makahatag og tambag ug mga pasidaaan, ug
makapahimo sa atong mga gasa ug mga talento nga mahi-
baloan. Ang patriyarkal nga mga panalangin motino sa
“tribo” o pamilya ni Israel diin pinaagi niini kita makapa-
nunod sa mga panalangin ni Abraham (tan-awa sa Genesis
48:3–4, 15–22; 49:1–28; tan-awa usab sa 2 Nephi 2:1–4;
3:1–25; 4:3–12).

• Ang mga kaliwatan ni Jose, ubos sa pagpangulo ni
Ephraim, may katungdanan sa pagdala sa mga panalangin
sa pakigsaad ni Abraham ngadto sa tibuok kalibutan (tan-
awa sa HJS, Genesis 48:5–11; Genesis 49:22–26; tan-awa
usab sa Genesis 17:4–8).

• Ang mga amahan makagamit sa priesthood diha sa ilang
mga panimalay pinaagi sa paghatag og mga panalangin sa
usa ka amahan alang sa kahupayan ug giya (tan-awa sa
Genesis 48:8–49:28).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Genesis 37–50. Ang tanan nga mga propeta nag-
pamatuod ug nagtudlo mahitungod ni Jesukristo
(tan-awa sa Jacob 7:11). (40–45 ka minutos)

Pahinumdom: Kini nga sugyot sa pagtudlo tingali labing maa-
yo nga gamiton diha sa panapos sa Genesis aron sa pagribyu
sa kinabuhi ni Jose, nga nagpokus kon sa unsang paagiha siya
nahimong disipulo sa Manluluwas ug unsa ang atong nakat-
unan gikan sa iyang ehemplo.

Ipabasa sa mga estudyante ang 3 Nephi 27:27 ug pangutan-a
sila kon sa ilang hunahuna ang Ginoo nagpasabut ba nga kini
nga pahimangno alang lamang sa mga lalaki. Hangyoa sila sa
paghunahuna og usa ka tawo, lalaki o babaye, diha sa ilang
ward, branch, o eskwelahan nga ilang gikonsiderar nga sama
ni Kristo. Ipangutana:

• Unsa man ang gibuhat niana nga tawo nga nagpahinum-
dom kaninyo sa Manluluwas?

• Sa unsang paagi nga ang kinaiya niana nga tawo makaa-
pekto sa uban nga mga tawo?

Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga ang kinabuhi sa mga
propeta kanunay nga nagpahinumdom kanato mahitungod
sa Manluluwas. Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag
gikan ni Elder Jeffrey R. Holland, usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha:

S  M  T  W  TH  F  S

Genesis 42–50

“Sa unsang paagi ang usa ka tawo makigbahin sa pag-
kamasulundon sa baruganan sa ikapulo; usa ka huna-
huna nga malinawon tungod sa pagpuyo nga
matarung; nagtubo nga kahibalo? Unsaon sa usa ka ta-
wo sa pagpakigbahin og hugot nga pagtuo o pagpa-
matuod? Unsaon sa usa ka tawo sa pagpakigbahin og
mga kinaiya o kaputli, o kasinatian sa misyon? Sa un-
sang paagi ang usa ka tawo makigbahin sa mga pribi-
lehiyo sa templo? Ang matag usa kinahanglan nga
makabaton niana nga matang sa lana alang sa iyang
kaugalingon” (Faith Precedes the Miracle [1972], 255–56).
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Ang pagkasusama nga makita tali ni Jose, kinsa gibaligya
ngadto sa Ehipto, ug sa Manluluwas morag labaw pa sa pag-
katukma (tan-awa sa komentaryo alang sa Genesis 45:4–8 sa
Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 96–97). Hatagi ang matag
estudyante og usa ka kopya sa mosunod nga tsart nga ang
mga pakisayran sa kasulatan lamang ang sulatan. Nagtrabaho
isip usa ka klase, mga indibidwal, o mga grupo, ipabasa nila
ang mga pakisayran sa kasulatan ug ipasulat ang mga pagka-
pareha diha sa tunga-tunga sa kolum.

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga kini
makatabang kanila nga masayud nga ang uban nga mga tawo
adunay mga kinaiya nga sama ni Kristo. Hatagi sila og pana-
hon sa paghunahuna mahitungod kon sa unsang paagi sila
makapalambo og susama nga mga kinaiya. Dapita sila sa
pag-ila og usa ka dapit sa ilang kinabuhi diin naningkamot
sila nga mahimong sama sa Manluluwas.

Genesis 42–45. Kita makakat-on og daghan nga mahi-
nungdanong mga leksyon gikan sa kinabuhi ni Jose, anak
nga lalaki ni Jacob. (90–120 ka minutos)

Mahimong makita nimo nga epektibo ang pagbasa sa dag-
hang mga bahin sa Genesis 42–45 uban sa mga estudyante ug
ang paghisgut sa mga leksyon nga gitudlo samtang ang asoy 

Genesis 37:28

Genesis 37:28

Genesis 37:29

Genesis 39:10

Genesis 39:12–18

Genesis 40:8; 41:16

Genesis 45:3–5

Genesis 42:35; 45:7

Genesis 42:8; 45:3–5

Ang duha parehong mi-
adto sa Ehipto.

Ang duha pareho nga
gibaligya sa presyo sa
usa ka ulipon sa ilang
panahon––si Jose sa
baynte ka piraso sa 
pilak ug kang Kristo sa
traynta.

Ang duha pareho nga
gipangita. Ang kinama-
gulangan nga igsoong
lalaki ni Jose nangita
kaniya sa walay sulod
nga gahong; ang pa-
ngulo nga Apostol ni
Kristo nangita kaniya
sa walay sulod nga
lubnganan.

Ang duha pareho nga
nakabuntog sa dako
nga tintasyon.

Ang duha pareho nga
gibutang-butangan og
sala.

Ang duha pareho nga
mihimaya sa Dios
alang sa maayo nga
mga butang nga ilang
nahimo.

Ang duha pareho nga
andam nga mipasaylo
niadtong kinsa naghi-
nulsol.

Ang duha pareho nga
manluluwas ngadto sa
ilang mga tawo ug
naghatag kanila og ma-
kaluwas nga pan.

Ang duha wala mailhi
niadtong kinsa nakaila
unta kanila.

Mateo 2:14

Mateo 27:3

Juan 20:3–6

Mga Hebreohanon
4:15

Mateo 26:59

Juan 8:28–29

Mosiah 26:30

Juan 4:42; 
2 Nephi 9:50–51

Lucas 5:17–21

Mga
Pakisayran
alang ni Jose

Genesis 37:3

Genesis 37:4

Genesis 37:2–11

Genesis 37:18

Genesis 37:23–24

Genesis 37:23

Genesis 37:26

Mga 
pagkapareha
tali ni Jose 
ug ni Kristo

Ang duha pareho nga
may katungod sa pag-
kapanganay nga mga
anak ug ang labing pi-
nangga nga anak.

Ang duha pareho nga
gikasilagan sa pipila sa
uban nga mga anak sa
ilang amahan.

Ang duha pareho nga
nakasabut sa ilang mga
misyon sa kinabuhi sa
sayo nga pangidaron.

Ang dautan nga mga
tawo nagkahiusa batok
nilang duha.

Ang duha pareho nga
giluiban sa tawo nga
suod kaayo nila kinsa
mao unta ang mo-
pangga ug manalipod
kanila.

Ang duha pareho nga
gihuboan sa ilang 
sinina.

Ang duha pareho nga
giluiban sa mga tawo
nga ginganlan og
Juda (Judas mao ang
Greek nga spelling sa
Hebreohanon nga 
pangalan nga Juda).

Mga
Pakisayran
alang ni Kristo

Mormon 5:14; 
Moises 4:2

Lucas 4:16, 28–29

Lucas 2:46–49

Mateo 26:3–4

Mateo 26:46–47

Mateo 27:28

Mateo 27:3

“Si Moises (sama nila ni Isaac, Jose, ug sa uban pa di-
ha sa Daang Tugon) sa iyang kaugalingon mismo usa
ka mapanagnaon nga simbolo ni Kristo kinsa moanhi”
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of
the Book of Mormon [1997], 137).
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ni Jose gisaysay. Kini pagahimoon pinaagi sa pagpili og mga
estudyante nga mobasa sa mga bahin ni Jose, sa iyang mga
igsoon nga lalaki (usa o duha ka mga estudyante mahimong
modala sa papel sa onse ka mga igsoon nga lalaki kon gikina-
hanglan), ni Jacob, ug sa Paraon. Pabasaha usab ang usa ka
estudyante sa asoy tali sa panag-istorya.

Sa higayon nga imong makompleto ang kinatibuk-ang pagpa-
sabut, basaha ang Genesis 42:1–8 ug pangutan-a ang mga es-
tudyante kon sa ilang hunahuna ngano nga ang mga igsoon
nga lalaki ni Jose wala man makaila kaniya (tan-awa sa ko-
mentaryo alang sa Genesis 42:8 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 96). Basaha ang Genesis 42:9–13, 17–24 ug
pangutan-a kon unsa ang rason nga gihatag sa mga igsoon
nga lalaki sa ilang pagkabilanggo.

Baynte ka tuig human si Jose gibaligya sa iyang mga igsoon
ngadto sa pagkaulipon sila mibati gihapon og kahasol.
Ipangutana: Unsa man ang gitudlo niini ngari kanato mahitu-
ngod sa mga epekto sa sala? Basaha ug hisguti ang mosunod
nga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard, usa ka sakop sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Ribyuha ang Genesis 42:21–38 ug ipangutana:

• Sa inyong hunahuna ngano nga mihilak man si Jose?

• Gipapauli ni Jose ang iyang mga igsoon nga lalaki nga may
dalang mga sinako nga trigo, diin iyang gitago ang ilang
kwarta. Unsa man ang epekto niana ngadto sa mga igso-
ong lalaki? (tan-awa sa b. 35).

• Unsa man ang gibati ni Jacob mahitungod sa pagtugot
kang Benjamin sa pag-adto sa Ehipto aron mabuhian si
Simeon gikan sa pagkabilanggo? (tan-awa sa bb. 36–38).

• Unsa man kaha ang gibati sa mga igsoong lalaki mahitu-
ngod ni Benjamin tungod sa mga pagbati ni Jacob?

• Kon kamo si Simeon, unsa man kaha ang inyong bation
kon ang inyong mga igsoong lalaki wala mobalik aron sa
pagluwas kaninyo?

• Sa unsang paagi nga ang kasinatian ni Simeon susama sa
kang Jose? (tan-awa sa b. 21).

Ribyuha ang nahabilin nga asoy pinaagi sa pagpangutana sa
mosunod nga mga pangutana:

• Ngano nga si Jacob mitugot man ni Benjamin sa pag-adto
sa Ehipto? (tan-awa sa Genesis 43:1, 9).

• Unsa man ang gihimo ni Jose sa dihang iyang nakita ang
iyang igsoon nga si Benjamin? (tan-awa sa bb. 29–30).

• Sa inyong hunahuna ngano nga gipalingkod man ni Jose
ang mga igsoon nga lalaki sa han-ay gikan sa kinamagula-
ngan ngadto sa kinamanghuran? (tan-awa sa b. 33).

• Sa inyong hunahuna ngano nga si Jose mipakita man og
espesyal nga pagtagad ngadto ni Benjamin ug dayon mihi-
mo kaniya nga morag usa ka kawatan? (tan-awa sa Genesis
43:34–44:12).

• Kon ang mga igsoong lalaki nasilag pa ni Benjamin sama sa
ilang kasilag ni Jose kaniadto, unsa man unta ang ilang bu-
haton human makit-i ang kopa diha sa sako ni Benjamin?

• Ikomparar ang unsay gibuhat ni Juda diha sa Genesis
44:16–34 sa unsay iyang gibuhat diha sa Genesis 37:26–28.
Unsa man nga mga kalainan ang inyong nakita? Sa inyong
hunahuna ngano nga lahi na man ang iyang gibuhat?

• Basaha ang Genesis 45:1–8. Ngano nga si Jose mipili man
sa pagpaila sa iyang kaugalingon?

• Sa inyong hunahuna ngano man nga ang mga igsoon nga
lalaki “nangalisang sa iyang atubangan” (Genesis 45:3)?

Si Elder Spencer W. Kimball, kanhi sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, misulat:

Ipangutana:

• Unsa man ang ebidensya nga makita nga ang mga igsoon
nga lalaki ni Jose miila sa ilang sala?

• Unsa man ang mga timailhan nga nagpakita nga sila mida-
wat sa responsibilidad alang sa ilang gibuhat ngadto ni
Jose?

• Basaha ang Genesis 45:5–8 ug pangitaa ang sama ni Kristo
nga mga kinaiya nga anaa ni Jose (tan-awa usab sa Mateo
6:14–15; D&P 64:9–11). Unsa man kaha ang gibati sa mga
igsoon nga lalaki ni Jose mahitungod sa iyang gisulti?

• Ngano nga si Jose nahimo man nga hilabihan ka mapa-
sayloon? (Natuman niya ang mga katuyoan sa Dios diha
sa Ehipto.)

Genesis 48:1–22. Mahinungdanon nga masabtan kon gi-
unsa ug ngano nga ang Ephraim ug Manases nahimong
mga tribo agig puli sa tribo ni Jose. (15–20 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon pila ka mga tribo ang
nahimo sa balay sa Israel. (Dose.) Bahina ang mga estudyan-
te sa duha ka grupo. Isangun sa usa ka grupo ang pagpangi-
ta sa Genesis 49:1–27 ug ang laing grupo sa pagpangita sa
Numeros 10:14–27. Ipalista sa matag grupo diha sa pisara
ang mga pangalan sa mga tribo. Itandi ang duha ka mga lista
ug ipaila ang mga kalainan. Ipasabut nga ang tribo ni Levi
nga girepresentaran diha sa Numeros 10 isip “mga anak nga
lalaki ni Aaron” (b. 8) ug isip “ang mga anak nga lalaki ni
Gerson ug mga anak nga lalaki ni Merari” (b. 17).

Pangutan-a ang mga estudyante kon nasayud ba sila sa nahi-
tabo sa tribo ni Jose. Basaha ang Genesis 48:1–6 ug ipakigbahin

“Ang pagpasaylo ug pagkaayo nagdepende diha sa
paghinulsol sa nakasala, nga nagsugod sa pag-ila sa
sala ug pagdawat sa personal nga responsibilidad
alang niini” (The Miracle of Forgiveness [1969], 84).

“Ang sala sa kanunay, kanunay, mosangput gayud sa
pag-antus. Mahimong kini moabut sa dili madugay, o
kini moabut sa kaulahian, apan kini moabut gayud”
(sa Conference Report, Okt. 1990, 46; Ensign, Nob.
1990, 36).
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uban kanila ang komentaryo alang sa Genesis 48:22 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 97–98). Si Jose, isip anak nga
lalaki nga may katungod sa pagkapanganay, nakadawat og
duha ka bahin, nga gibahin tali sa iyang duha ka mga anak
(tan-awa sa Genesis 48:22).

Ang Hubad ni Joseph Smith nagpahiuli sa pipila ka mahi-
nungdanon nga mga panglantaw ni Jacob kabahin ni Jose
(tan-awa sa HJS, Genesis 48:5–11; tan-awa usab sa komentar-
yo alang sa Genesis 48:5–11 sa Old Testament: Genesis–
2 Samuel, p. 97). Ang mosunod nga mga punto mahimong
hatagan og gibug-aton:

• Si Jacob namahayag nga si Jose, tungod sa iyang pakigsaad
sa Ginoo nga gihimo uban kaniya, piho nga gipadako aron
sa pagluwas sa balay ni Israel gikan sa pagkahanaw (tan-
awa sa HJS, Genesis 48:7–9).

• Tungod sa pagkamatinud-anon ni Jose, ang iyang tribo pa-
nalanginan labaw pa sa iyang mga igsoong lalaki––gani la-
baw pa sa iyang amahan (tan-awa sa HJS, Genesis 48:9–11;
itandi sa damgo ni Jose diha sa Genesis 37:9–11).

• Sa umaabut nga panahon, ang tribo ni Jose (pinaagi sa mga
tribo sa iyang anak nga mga lalaki nga sila si Ephraim ug
Manases) makadawat og balik sa kaluwasan ngadto sa ba-
lay ni Israel––dili gikan sa kagutom, kondili gikan sa pag-
kaulipon sa sala (tan-awa sa HJS, Genesis 48:11; tan-awa
usab sa HJS, Genesis 50:24–38 ug 2 Nephi 3:1–22 diin si
Jose sa Ehipto nanagna mahitungod sa buhat sa kaluwasan
sa ulahing mga adlaw nga moabut pinaagi sa usa sa iyang
mga kaliwatan, si Propeta Joseph Smith).

Genesis 49. Ang usa ka patriyarkal nga panalangin nag-
langkob sa personal nga pagpadayag nga gihatag pinaagi
sa usa ka patriyarka gikan sa usa ka mahigugmaon nga
Langitnong Amahan aron sa pagtabang sa iyang mga anak.
(50–60 ka minutos)

Pahinumdom: Ang pagbasa og patriyarkal nga mga panala-
ngin diha sa klase dili maayo. Mahimo ka nga modapit og usa
ka na-orden nga patriyarka ngadto sa klase aron sa pagtabang
sa pagtubag sa mga pangutana sa mga estudyante mahitu-
ngod sa patriyarkal nga mga panalangin.

Pagdrowing diha sa pisara og nagrepresentar sa Liahona ug
pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang Liahona?

• Unsa man ang gamit niini?

• Unsa man ang personal nga mga kaayohan sa pagbaton og
ingon niana nga tiggiya?

Basaha ang 1 Nephi 16:10, 27–29 ug Alma 37:38–40 ug pangi-
taa kon giunsa paggiya sa Liahona ang pamilya ni Lehi.
Ipangutana: Unsa man ninyo ka gusto nga makabaton og ka-
ugalingon ninyong Liahona aron luwas kamong magiyahan
sa tibuok ninyong kinabuhi? Ipakigbahin ang mosunod nga
pamahayag ni Presidente Thomas S. Monson, kanhi
Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan:

“Ang sama nga Ginoo kinsa mihatag og usa ka
Liahona ngadto ni Lehi ang naghatag alang kaninyo
ug kanako karon og usa ka talagsaon ug bililhon nga
gasa aron sa paghatag og direksyon sa atong mga ki-
nabuhi, sa pagbutang og timaan sa mga makuyaw
alang sa atong kaluwasan, ug sa pagplano og dalan, 
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Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang
usa ka patriyarkal nga panalangin sama sa usa ka personal
nga Liahona.

Basaha ang Genesis 49 ug tun-i ang mga panalangin nga
gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga mga lalaki. Gamita
ang mga komentaryo alang sa Genesis 49:1–20; 49:8–12; ug
49:22–26 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (p. 98) alang sa
panabang sa lisud nga mga tudling. Ipangutana kon sa un-
sang paagi nga ang patriyarkal nga mga panalangin susama
ug lahi sa mga panalangin ni Jacob.

Pangandam sa pagtubag sa mga pangutana sama sa mosunod:

• Pila man ang atong edad nga gikinahanglan sa dili pa kita
modawat sa atong patriyarkal nga panalangin?

• Sa unsang paagiha nga ang usa ka patriyarkal nga panala-
ngin makagiya ug makapanalangin kanato?

• Unsaon man nato sa pagpangandam aron sa pagdawat og
usa ka patriyarkal nga panalangin?

• Unsaon man nato sa pagpakigsabut aron makakuha og
usa? (Kuha og usa ka rekomen gikan sa bishop o branch
president ug maghimo og pakigsabut uban sa patriarch.)

• Ang usa ka patriyarkal nga panalangin naghisgut ba sa
matag importante nga panghitabo sa atong kinabuhi?

• Unsa man kaimportante ang pagdeklarar kon asa ko nga
kaliwat nahisakop?

Gamita ang mosunod nga mga pamahayag aron sa pagtabang
kaninyo sa pagtubag sa mga pangutana:

• Si Presidente Gordon B. Hinckley misulti sa mga lider sa
priesthood:

• Si Presidente James E. Faust, Ikaduhang Magtatambag sa
Unang Kapangulohan, miingon:

• Nianang sama nga pakigpulong, si Presidente Faust
miingon:

“Si Manases, ang laing anak nga lalaki ni Jose, ingon
man ang uban nga anak nga mga lalaki ni Jacob, adu-
nay daghan nga mga kaliwatan diha sa Simbahan.
Tingali adunay pipila nga anaa sa Simbahan sa atong
panahon kinsa dili kaliwat ni Jacob. Kinahanglan nga
walay usa nga maghunahuna nga siya dili mahatagan
sa bisan unsa nga panalangin tungod sa rason nga di-
li kadugo ni Israel. Ang Ginoo misulti ni Abraham,
‘Ug Ako mopanalangin kanila pinaagi sa imong nga-
lan; kay kutob sa modawat niini nga Ebanghelyo pa-
gatawgon sunod sa imong ngalan, ug pagaiphon nga
imong binhi, ug mobarug ug mopanalangin kanimo,
ingon nga ilang amahan’ [Abraham 2:10].

“Ang patriyarkal nga mga panalangin kinahanglan
nga basahon sa mapainubsanon, mainampoon, ug
makanunayon nga paagi. Ang patriyarkal nga panala-
ngin sagrado ug personal kaayo, apan mahimo la-
mang ipakigbahin sa suod nga mga sakop sa pamilya.
Kini usa ka sagrado nga lagda sa tambag, mga saad,
ug impormasyon gikan sa Ginoo; hinoon, ang usa ka
tawo kinahanglan nga dili magpaabut sa panalangin
nga modetalye sa tanan nga mahitabo kaniya o motu-
bag sa tanan nga mga pangutana. Ang kamatuoran
nga ang patriyarkal nga panalangin sa usa ka tawo
mahimong dili makahisgut sa importante nga panghi-
tabo sa kinabuhi, sama sa misyon o kaminyoon, wala
magpasabut nga kini dili mahitabo. Aron madawat
ang katumanan sa atong patriyarkal nga mga panala-
ngin, kinahanglan natong ampingan diha sa atong
mga kasingkasing ang bililhon nga mga pulong nga
anaa niini, mamalandong niini, ug magpuyo aron
atong maangkon ang mga panalangin dinhi sa pagka-
mortal ug ang usa ka korona sa pagkamatarung sa su-
nod nga kinabuhi….

“Ang atong mga panalangin makapadasig kanato kon
kita nawad-an sa paglaum, makapalig-on kanato kon
kita nahadlok, mohupay kanato kon kita naguol, mo-
hatag kanato og kaisug kon kita napuno sa kabalaka,
ug mobayaw kanato kon huyang ang atong espiritu.
Ang atong mga pagpamatuod mahimong malig-on sa
matag higayon nga kita mobasa sa atong patriyarkal
nga mga panalangin” (sa Conference Report,
Sept.–Okt. 1995, 82, 84; o Ensign, Nob. 1995, 63–64).

“Ako manghinaut nga kita nagdasig niadtong kinsa
mga hingkod na nga makasabut sa kaimportante sa
usa ka patriyarkal nga panalangin aron makadawat
og usa. Akong giisip ang akong patriyarkal nga pana-
langin nga usa sa mahinungdanon nga sagrado nga
mga butang sa akong kinabuhi. Ang patriyarkal nga
panalangin usa ka talagsaon ug sagrado ug personal
ug talagsaon nga butang nga mahimong ihatag ngad-
to sa matag miyembro niini nga Simbahan kinsa nag-
puyo nga takus alang niini” (Teachings of Gordon B.
Hinckley [1997], 423).

gani luwas nga agianan––dili paingon ngadto sa gisa-
ad nga yuta, apan ngadto sa atong langitnong pinuy-
anan. Ang gasa nga akong gipasabut mao ang nailhan
isip inyong patriyarkal nga panalangin. Ang matag
takus nga miyembro sa Simbahan angayan nga maka-
dawat sa ingon ka bililhon ug mahalon nga personal
nga bahandi” (sa Conference Report, Okt. 1986, 81; o
Ensign, Nob. 1986, 65).
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Awhaga ang imong mga estudyante sa pagpangandam sa
pagdawat sa ilang patriyarkal nga mga panalangin ug ipakig-
bahin ang imong pagpamatuod sa dakong panalangin sa usa
ka patriyarkal nga panalangin ngadto kanila sa tibuok nila
nga kinabuhi.

Genesis 49:28. Kita kinahanglan nga magtinguha sa pag-
dawat og panalangin sa usa ka amahan, kon gikinahang-
lan, alang sa pag-ayo, paghupay, ug paggiya. (15–20 ka
minutos)

Pahinumdom: Kini nga sugyot sa pagtudlo usa ka follow-up
ngadto sa sugyot alang sa Genesis 49. Kini mahimong ilain og
tudlo, apan kinahanglan nga imong gamiton ang mga komen-
taryo alang sa Genesis 49:1–20; 49:8–12; ug 49:22–26 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel (p. 98) aron sa pagtabang sa
imong mga estudyante nga makasabut sa mga panalangin ni
Jacob ngadto sa iyang anak nga mga lalaki sa dili pa mopada-
yon niini nga sugyot. Magmahimong sensitibo ngadto sa mga
estudyante kansang mga amahan dili mga sakop sa Simbahan
o wala maghupot sa priesthood.

Sultihi ang mga estudyante nga agig dugang ngadto sa patri-
yarkal nga panalangin adunay laing matang sa panalangin
nga mahimo natong madawat. Ang mga amahan kinsa nag-
hupot sa Melchizedek Priesthood mahimong mogamit niana
nga priesthood aron sa paghatag sa mga sakop sa pamilya
og panalangin sa usa ka amahan. Ipangutana kon aduna ba
kanila ang nakadawat na og panalangin sa usa ka amahan.
Ipangutana: Unsa man ang pipila ka mga higayon sa kinabu-
hi sa tawo nga tingali angay ang pagdawat og panalangin sa
usa ka amahan? Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag

gikan ni Elder Dallin H. Oaks, usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Kang kinsa man kamo mangayo og panalangin? (Kon ma-
himo, sila kinahanglan una nga mohangyo sa ilang mga
amahan, dayon sa usa ka paryente, home teacher, sakop sa
bishopric, teacher, ug uban pa.)

• Kon ang inyong amahan wala pa makahatag kaninyo og
panalangin sa usa ka amahan, makapangayo ba kamo ka-
niya og usa ka panalangin?

Ipakigbahin ang mosunod nga istorya gikan ni Presidente
Ezra Taft Benson, kanhi Presidente sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles:

“Ang mga tawo nga nagtinguha og paggiya sa usa ka
importante nga desisyon makadawat og usa ka pana-
langin sa priesthood. Ang mga tawo kinsa nagkina-
hanglan og dugang nga espirituhanong gahum sa
pagbuntog og usa ka personal nga hagit makadawat
og usa ka panalangin. Ang hapit na manganak nga
mga inahan mahimong panalanginan sa dili pa sila
manganak. Daghang LDS nga mga pamilya ang naka-
hinumdom sa sagrado nga mga higayon diin ang usa
ka takus nga amahan mihatag og usa ka panalangin
sa priesthood ngadto sa anak nga lalaki o anak nga
babaye nga hapit na maminyo. Ang mga panalangin
sa priesthood kasagaran nga gihangyo gikan sa mga
amahan sa dili pa ang mga anak mobiya sa panima-
lay alang sa lain nga mga katuyoan, sama sa pag-es-
kwela, pagserbisyo sa militar, o sa layo nga biyahe.

“Ang bag-ong gitawag nga mga misyonaryo sa kasa-
garan mohangyo og panalangin sa usa ka amahan sa
dili pa sila molarga….

“Unsa man kamahinungdanon ang panalangin sa
priesthood?… Ang panalangin sa priesthood usa ka
paghatag og gahum ibabaw sa espirituhanon nga
mga butang. Bisan og kini dili mahikap o matimbang,
kini mahinungdanon kaayo sa pagtabang kanato sa
pagbuntog sa mga babag diha sa dalan ngadto sa ki-
nabuhing dayon....

“Ayaw pagduha-duha sa pagpangayo og panalangin
sa priesthood kon kamo anaa sa panginahanglan sa
espirituhanon nga gahum. Ang mga amahan ug uban
nga mga elder, mihatag og bili ug mipadako sa pribi-
lehiyo sa pagpanalangin sa inyong mga anak ug sa
uban nga mga anak sa atong Langitnong Amahan.
Magmahimong andam sa paghatag sa mga panala-
ngin sa priesthood ubos sa gahum sa Espiritu Santo
bisan kanus-a nga kamo hangyoon diha sa kamatinu-
oron ug hugot nga pagtuo” (sa Conference Report,
Abr. 1987, 44–45, 48; o Ensign, Mayo 1987, 36–37, 39).

“Si Nephi nagsulti kanato nga ‘ingon sa ka daghan sa
mga Hentil nga maghinulsol mao usab ang mga ka-
tawhan sa pakigsaad sa Ginoo’ [2 Nephi 30:2]. Busa
walay kalainan kon ang mga panalangin sa balay ni
Israel moabut pinaagi sa kaliwatan o sa pagsagop.

“Ang uban tingali maglibog tungod kay ang mga sa-
kop sa sama nga pamilya adunay mga panalangin nga
nagsulti nga nahisakop sila sa lahi nga kaliwatan.
Pipila sa pamilya nahisakop sa nagsagol nga kaliwa-
tan. Kita nagtuo nga ang balay ni Israel karon nag-
langkob og igo gayud nga gidaghanon sa tawhanong
pamilya. Tungod kay ang mga tribo nagkasagol-sagol
sa usag usa, ang usa ka anak mahimong madeklarar
nga nahisakop sa tribo ni Ephraim ug ang lain sa sama
nga pamilya gikan ni Manases o usa sa uban nga mga
tribo. Ang panalangin sa usa ka tribo, sa pagkatinuod,
mahimong makita gayud diha sa usa ka anak, ug ang
panalangin sa lain nga tribo makita gayud sa lain gi-
hapon nga anak. Mao nga ang mga anak sa sama nga
mga ginikanan mahimong makadawat og mga panala-
ngin sa lainlain nga mga tribo” (sa Conference Report,
83; o Ensign, 64).

Ang mga Basahon sa Genesis, Moises, ug Abraham
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Awhaga ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa pagpangayo
sa ilang mga amahan og panalangin, dili lamang kon sila nasa-
kit kondili sa bisan kanus-a nga sila nagkinahanglan og paghu-
pay o paggiya. Awhaga ang batan-on nga mga lalaki sa
pagpangandam karon aron andam ug takus nga makabaton sa
tinuod nga gahum sa ilang priesthood aron sila makapanala-
ngin sa ilang mga pamilya kon sila mamahimong mga amahan.

Genesis 50. Ang pisikal nga kamatayon kabahin sa plano
sa kalipay. (15–20 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Nakapuyo na ba kamo og sobra sa usa ka dapit panahon sa
inyong kinabuhi?

• Kon mao, usa ba kana ka dapit nga inyong paborito?
Aduna bay usa ka dapit nga imong tawgon og “panima-
lay”? Ngano man?

• Basaha ang Genesis 46:1–4 ug 47:29–31. Ngano nga impor-
tante man kaayo ni Jacob nga ilubong didto sa Canaan?

• Unsa man ang gitudlo sa tinguha ni Jacob ngari kanato ma-
hitungod sa hugot nga pagtuo diha sa mga saad sa Dios?

• Basaha ang Genesis 49:29–50:9. Unsa man ang epekto sa
kamatayon ni Jacob diha ni Jose, sa iyang pamilya, ug sa
mga Ehiptohanon?

• Bisan og adunay labihan nga pagbangutan sa kamatayon
ni Jacob, asa man kaha nga adunay pagmaya?

• Unsa man kaha ang inyong isulti mahitungod ni Jacob kon
kamo hangyoon nga mamulong sa iyang haya?

Si Jacob mihangyo nga ilubong didto sa Canaan, ang yuta nga
saad. Sa espirituhanon nga paagi kita usab adunay usa ka
yuta nga saad. Sama ni Jacob, kita usab gusto nga mobalik
ngadto sa yuta nga atong panulundon––ang celestial nga
gingharian. Basaha ang 1 Nephi 17:13–14 ug hisguti ang hing-
pit nga kalipay ug panabut nga masinati sa mga matarung sa
ilang pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan. Mahimo nimo
nga ribyuhon ang bahin sa plano sa kalipay nga nagtudlo nga
ang atong pagbiya sa presensya sa Langitnong Amahan aron
moanhi sa yuta ug giunsa, pinaagi sa atong pagkamatinud-
anon, nga kita makabalik ngadto kaniya (tan-awa sa “Ang
Mahinungdanong Plano sa Kalipay,” pp. 14–21).

Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang mga pamilya ma-
himong magkasuod og maayo tungod sa usa ka kamatayon o
sila mahimong magkalagyo. Basaha ang Genesis 50:15–21 ug
pangutana:

• Ngano nga ang mga igsoon nga lalaki ni Jose mahadlukon
man human sa kamatayon ni Jacob?

• Unsa man ang gibuhat ni Jose aron sa pagwagtang sa ilang
mga kahadlok?

• Unsa man ang gisulti sa mga kasulatan kanato nga nagpakita
kon unsa ang gibati ni Jose mahitungod sa iyang pamilya?

Genesis 50:24–26; HJS, Genesis 50:24–38. Ang mga pa-
nagna ni Jose nga nawala o gitangtang gipahiuli pinaagi
sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia nga King James.
Atong nasayran nga ang Ginoo mipadayag nianang kara-
an nga Jose og mga kamatuoran mahitungod sa misyon
ni Moises, sa Pagpahiuli sa ebanghelyo, sa calling ni
Joseph Smith isip usa ka propeta, ug sa pag-abut sa
Basahon ni Mormon. (25–35 ka minutos)

Tabangi ang mga estudyante sa pagdiskobre sa mga panagna
ni Jose pinaagi sa pagpatrabaho nila nga magpares-pares o di-
ha sa mga grupo ug buhaton ang mga kalihokan B, C, ug D
alang sa Genesis 50 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa
pagtuon. Kon sila mahuman na, ipakigbahin nila ang ilang
mga tubag uban sa klase ug magdapit og mga pangutana ug
panaghisgutan.

“Taud-taud na nga panahon ang milabay, usa ka ba-
tan-on nga lalaki ang misulod sa akong opisina nga
naghangyo og usa ka panalangin. Siya mga dise-otso
anyos ang pangidaron ug adunay pipila ka mga prob-
lema…. Siya mihangyo og usa ka panalangin.

“Ako miingon ngadto kaniya, ‘Nakasulay ka na ba og
hangyo sa imong amahan sa paghatag kanimo og usa
ka panalangin? Ang imong amahan usa ka miyembro
sa Simbahan, dili ba ?’

“Siya miingon, ‘Oo, siya usa ka elder, usa diay ka dili
aktibo nga elder….’

“Ako miingon, ‘Unsa kaha kon makig-istorya ka kani-
ya sa usa ka higayon ug mohangyo kaniya kon gana-
han ba siya nga mohatag kanimo og panalangin sa
usa ka amahan?’

“‘Ah,’ siya miingon, ‘Sa akong hunahuna kana maka-
pahadlok kaniya.’

“Dayon ako miingon, ‘Andam ka ba nga mosulay nii-
ni? Ako mag-ampo alang kanimo.’

“Siya miingon, ‘Sige; niana nga paagi, mosugot ko.’

“Pipila ka adlaw ang milabay siya mibalik. Siya mii-
ngon, ‘Brother Benson, kana mao ang labing nindot
nga butang nga nahitabo diha sa among pamilya….
Siya mihatag kanako og usa sa labing maanindot nga
mga panalangin nga sukad imong mapangayo …. Sa
dihang siya nahuman na adunay pagdayeg ug pagpa-
salamat ug gugma tali kanamo nga sukad wala gayud
sa among panimalay’” (sa Conference Report, Okt.
1977, 45–46; o Ensign, Nob. 1977, 31–32).

Genesis 42–50
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ANG BASAHON SA EXODO

76

Ang Exodo mao ang ikaduha sa lima ka mga basahon ni
Moises. Ang Greek nga pulong sa exodo nagpasabut nga “pag-
gawas,” o “pagbiya” (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Exodo,” pp. 60–61) ug adunay kalabutan sa pag-
luwas sa Ginoo sa Israel pagawas sa pagkaulipon sa Ehipto.

Sa pagsugod sa Exodo, adunay usa ka bag-ong kaliwatan sa
hari nga nagmando sa Ehipto. Kini nga mga lider “wala makai-
la kang Jose” (Exodo 1:8) ug miulipon sa mga Israelita (tan-awa
sa Exodo 1:8–11). Ang Exodo naglangkob sa asoy sa milagroso
nga paagi diin ang Ginoo miluwas sa iyang mga tawo gikan sa
ilang pagkaulipon ubos sa dinasig nga pagpangulo ni propeta
Moises (tan-awa sa Exodo 12:51; Deuteronomio 26:8). Kini nag-
hulagway usab sa mga pagkasalaag sa Israel diha sa kaminga-
wan, ang pagdawat sa balaod ni Moises, ug ang pagtukod sa
tabernakulo.

Pasiuna
Ang unang upat ka mga kapitulo sa Exodo nagpailaila ni
Moises ug nagpasabut sa pipila ka mga detalye sa iyang pag-
katawo, kon sa unsang paagi nga siya nahisakop sa pamilya sa
Paraon, ug sa iyang calling isip usa ka propeta. Kini nga mga
kapitulo nagpahinumdom kanato nga ang Ginoo nagtawag ug
nag-andam og mga propeta, nagpadayag sa iyang kaugalingon
ngadto kanila, ug naghatag kanila og mahinungdanon nga mga
gasa aron magmalampuson sa pagtuman sa ilang buhat.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Si Satanas dili makapugong sa buhat sa Dios, kinsa nag-

bantay ug naglig-on sa iyang mga tawo diha sa ilang mga
kasakit, naminaw sa ilang mga pag-ampo, ug nagtuman sa
iyang tanan nga mga saad (tan-awa Exodo 1:7–22; 2:1–10,
23–25; 3:7–10; tan-awa usab sa Genesis 50:24; Exodo 12:51;
1 Nephi 22:22–25; D&P 3:1–3).

• Kita kinahanglan nga mahadlok (motahud, mosunod, ug
morespeto) sa Dios labaw pa kay sa tawo (tan-awa sa
Exodo 1:15–22; tan-awa usab sa D&P 3:7–8).

• Ang mga babaye adunay mahinungdanon nga tahas sa
pagtabang aron matuman ang plano sa kalipay sa Amahan
(tan-awa sa Exodo 1–2).

• Ang Ginoo nag-andam ug nagtawag sa iyang mga sulugo-
on aron sa pagpamulong sa iyang mga pulong ug sa pag-
buhat sa iyang mga buhat (tan-awa sa Exodo 2–4; tan-awa
usab sa Juan 15:16; D&P 1:38).

• Ang mga propeta sa Ginoo gi-orden nang daan aron sa
pagbuhat sa piho nga mga misyon dinhi sa yuta (tan-awa
sa Exodo 3:7–10; tan-awa usab sa Jeremias 1:5; 2 Nephi
3:9–10, 17).

• Ang mga dapit diin ang Ginoo nagpuyo sagrado ug kina-
hanglan nga tagdon nga may respeto ug balaan nga pagta-
hud (tan-awa sa Exodo 3:5; tan-awa usab sa D&P 110:7–8).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Exodo 1–4. Ang Exodo mahimong tan-awon isip
usa ka simbolo sa panaw sa mga tawo lahus ngad-

to sa pagkamortal ug balik ngadto sa presensya sa Dios.
(20–30 ka minutos)

Pahinumdom: Mahimo nimong gamiton kining tibuok nga
sugyot sa pagtudlo aron paghatag og kinatibuk-ang pagpasa-
but sa basahon sa Exodo o gamiton ang ubang bahin niini
samtang imong itudlo ang Exodo 1–4 ug ang uban nga mga
scripture block. Pahinumdumi ang mga estudyante sa pagga-
mit sa Hubad ni Joseph Smith sa Exodo 4:21 alang sa dugang
nga mga panabut.

Isulat ang pulong nga Exodo diha sa pisara ug pangutan-a ang
mga estudyante kon unsa sa ilang hunahuna ang mahitungod
sa basahon sa Exodo. Awhaga sila sa pagpangita sa kahulu-
gan sa pulong nga Exodo diha sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan. Sultihi ang mga estudyante nga ang basahon sa
Exodo nagsaysay sa istorya mahitungod sa “paggawas” sa
mga Israelita gikan sa Ehipto ug mahitungod sa ilang panaw
ngadto sa kamingawan paingon ngadto sa gisaad nga yuta.

Isulat ang Kinabuhi usa ka Panaw diha sa pisara ug ribyuha
uban sa mga estudyante ang plano sa kaluwasan sa
Langitnong Amahan, sa pagtabang kanila nga makita kini
isip usa ka panaw (tan-awa sa diagram “Kinatibuk-ang
Pagpasabut sa Plano sa Kaluwasan. Sugyot 2,” p. 20). Ikaw
mahimo usab nga mohatag og papel ug ipadrowing nila ang
usa ka mubo nga representasyon sa ilang kaugalingon nga
panaw sa kinabuhi.

Sultihi ang mga estudyante nga ang exodo sa mga anak sa
Israel pagawas sa Ehipto ngadto sa gisaad nga yuta mahi-
mong tan-awon isip usa ka pagkasama o simbolo sa panaw sa
mga tawo balik ngadto sa Langitnong Amahan. Ilha ang upat
ka mahinungdanong mga hugna sa panaw sa Israel pinaagi
sa pagbasa sa mga kasulatan nga nag-uban sa mosunod nga
mga ulohan:

• Pagkaulipon (tan-awa sa Exodo 1:13–14)

• Pagkaluwas (tan-awa sa Exodo 3:7–8)

• Pagkasalaag diha sa kamingawan (tan-awa sa Exodo 17:1;
19:1–2)

• Pagsulod ngadto sa yuta nga saad (tan-awa sa Exodo 33:1–3)

Paghimo og usa ka tsart sama sa mosunod, nga isulat lamang
ang mga pakisayran sa kasulatan. Mahimong basahon ang
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mga pakisayran isip usa ka klase ug hisguti kini o sanguni
ang indibidwal nga mga estudyante o mga grupo sa mga es-
tudyante og usa sa mga hugna ug pareporta sila sa ilang na-
kat-unan. Sulati ang tsart sa mga ideya nga inyong
nahisgutan.

Samtang imong hisgutan ang matag yugto sa Israel––ug
atong––panaw, ang mosunod nga mga pangutana ug mga
kasulatan mahimong makatabang sa panaghisgutan:
• Pagkaulipon: Sa unsang paagi nga kita naulipon diha sa

atong mga kinabuhi? (tan-awa sa 2 Nephi 1:13). Sa unsang
paagi nga ang sala nakapaulipon kanato? (tan-awa sa Alma
34:35).

• Pagkaluwas: Unsa ka sayud ang Ginoo sa pagkaulipon sa
mga anak sa Israel? (tan-awa sa Exodo 3:7–10). Unsa man
ang gisulti sa mga kasulatan kanato mahitungod sa mga
pagbati sa Ginoo kabahin sa iyang mga anak nga anaa sa
pagkaulipon sa sala? (tan-awa sa Ezequiel 18:23; 3 Nephi
9:1–2, 5). Unsaon man sa Ginoo pagluwas kanato gikan sa
sala? (tan-awa sa Alma 7:13–14). Ipasabut og maayo nga
samtang ang mga anak sa Israel mibiya sa Ehipto milabang
sila sa Pulang Dagat, nga nagsimbolo sa bunyag (tan-awa
sa 1 Mga Taga-Corinto 10:1–2).

• Pagkasaag diha sa kamingawan: Unsa man ang migiya sa
mga anak sa Israel sa dihang sila nasaag sa kamingawan?
(tan-awa sa Exodo 13:21–22). Unsa man ang naggiya kanato
karon ug gihulagway usab isip “kalayo”? (tan-awa sa
2 Nephi 31:13; 2 Nephi 32:5). Diha sa kamingawan ang Ginoo
mipakaon sa mga anak sa Israel ug mihatag kanila og mai-
nom aron sa pagpatunhay kanila sa ilang panaw (tan-aw sa
Exodo 16–17). Sa unsang paagi nga ang Ginoo nagpatunhay
sa iyang mga tawo sa espirituhanon nga paagi? (tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 10:1–4; 2 Nephi 32:3; D&P 20:77–79).

Exodo 17:8–13 (Sa dihang ang
Israel misuporta sa ilang propeta
napildi nila ang ilang mga kaaway.)

Exodo 20:1–23 (Pinaagi ni Moises
ang Ginoo mihatag sa Israel og
mga sugo aron sa pag-andam kani-
la sa pagsulod sa iyang presensya.)

Exodo 25:2–9; D&P 84:23–24
(Ang Israel gimandoan sa pag-adto
sa Bukid sa Sinai ug, sa kaulahian,
sa pagtukod og usa ka tabernakulo
alang sa sagrado nga mga ordi-
nansa ug isip balay sa Ginoo.)

Numeros 14:29–33; Josue 1:1–9
(Sa dihang igo na ang ilang kama-
tinud-anon, si Josue ang nangulo
sa Israel ngadto sa ilang gisaad
nga yuta.)

Numeros 14:22–30 (Daghang mga
Israelita ang nawagtangan sa pribile-
hiyo nga makasulod sa gisaad nga
yuta tungod sa pagkamasinupakon.)

D&P 1:14 (Kita kinahanglan gayud
nga mopaluyo sa atong mga prope-
ta ug mga apostoles o “isalikway.”)

D&P 76:50–62; 93:1 (Pinaagi sa
moderno nga mga propeta ang
Ginoo naghatag kanato og mga su-
go aron sa pag-andam kanato sa
pagpuyo sa iyang presensya.)

D&P 124:27–28, 40–42 (Kita gi-
mandoan sa pagtukod og mga
templo alang sa sagrado nga mga
ordinansa ug isip mga balay sa
Ginoo.)

Pinadayag 3:5, 12, 20–21; D&P
76:50–70; 88:17–20 (Kadtong kin-
sa makabuntog sa kalibutan gisaa-
ran og makapanunod diha sa
celestial nga gingharian.)

D&P 88:21–24 (Daghan ang dili
pasudlon sa ganghaan paingon sa
celestial nga gingharian tungod kay
sila wala modawat sa ebanghelyo
ug mahimong balaan.)

Pisikal nga Panaw 
sa Israel ngadto sa
Gisaad nga Yuta

Exodo 1:13–14 (Ang Israel nauli-
pon ngadto sa mga Ehiptohanon.)

Exodo 5:1–2 (Ang Israel anaa sa
kamandoan ubos sa Paraon.)

Exodo 3:10 (Moises gipadala aron
sa pagluwas sa Israel.)

Exodo 4:14–16 (Si Aaron mao ang
tigpama-ba alang ni Moises.)

Exodo 7:3–5 (Ang napulo ka mga
kagul-anan nagpakita sa gahum sa
Ginoo ibabaw sa tanan nga yutan-
ong mga binuhat.)

Exodo 12:1–27 (Ang Israel nalu-
was sa pagkalaglag pinaagi sa
dugo sa usa ka nating karnero.)

Exodo 14:16 (Ang mga Israelita
milabang sa Pulang Dagat sa ilang
pagbiya gikan sa pagkaulipon.)

Exodo 13:21 (Ang Israel gipanalip-
dan ug gigiyahan pinaagi sa bala-
an nga presensya sa usa ka
panganod kon adlaw ug usa ka
haligi nga kalayo kon gabii.)

Exodo 16:14–15; 17:6 (Ang Ginoo
naghatag og mana ug tubig aron
sa pagluwas sa mga kinabuhi sa
mga anak sa Israel.)

Espirituhanon nga
Panaw sa Israel 
ngadto sa Celestial
nga Gingharian

2 Nephi 1:13; Mosiah 3:19 (Ang
kinaiyanhon nga tawo anaa sa
pagkaulipon sa sala.)

Alma 12:11 (Pinaagi sa sala kita
mahimong anaa sa kamandoan
ubos ni Satanas.)

2 Nephi 6:17; Alma 11:40 (Si
Jesukristo gipadala aron sa paglu-
was sa pakigsaad nga Israel.)

D&P 1:38 (Ang mga propeta na-
mulong sa mga pulong ni Kristo.)

1 Nephi 7:12–13; 2 Nephi 31:19
(Ang Ginoo adunay gahum sa
pagluwas sa iyang mga anak.)

1 Peter 1:18–19; 2 Nephi 9:7–9
(Kita naluwas gikan sa walay kata-
pusan nga pagkalaglag pinaagi sa
dugo sa Kordero sa Dios.)

1 Mga Taga-Corinto 10:1–2;
Moroni 6:1–4 (Kita kinahanglan
gayud nga moagi sa katubigan sa
pagbunyag aron maluwas gikan sa
pagkaulipon sa sala.)

Juan 16:13 (Ang gasa sa Espiritu
Santo makapanalipod ug makagiya
kanato matag adlaw.)

Juan 6:31–35; 7:37–39 (Si
Jesukristo mao ang “pan sa kinabu-
hi” ug ang “buhi nga tubig.” Ang
Iyang Pag-ula mao ang nagpatun-
hay sa ato mismong mga kinabuhi.)
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• Pagsulod ngadto sa yuta nga saad: Unsa ang yuta nga sa-
ad ang atong gitinguha? (tan-awa sa Mga Hebreohanon
11:14–16). Unsa man ang gikinahanglan sa Ginoo sa dili pa
ang mga anak sa Israel makasulod sa gisaad nga yuta?
(Ang pagkamasulundon ngadto sa mga sugo ug mga pa-
kigsaad, sama sa Napulo ka mga Sugo.)

Exodo 1–2. Ang pagpili sa pagbuhat kon unsa ang mata-
rung sa kasagaran lisud. (30–35 ka minutos)

Hatagi og usa ka piraso nga papel ang matag estudyante.
Papaklia ang klase ngadto sa Exodo 1 ug patabuni og papel
kana nga pahina sa ilang mga kasulatan. Sultihi sila sa pag-
abli sa tabon sa pinili lamang nga mga bersikulo kon sila gi-
mandoan. Ipabasa sa mga estudyante ang mga bersikulo diha
sa unang scripture block sa ubos, ipabilin nga tinabunan ang
bersikulo nga may tubag. Ipangutana ang pangutana ug ipa-
tag-an sa mga estudyante ang tubag. Dayon ipaabli nila ang
tabon sa tubag nga bersikulo ug hisguti kon gikinahanglan.
Balika kini nga pamaagi hangtud sa nahabilin nga mga kasu-
latan ug mga pangutana.

• Basaha ang Exodo 1:6–10. Unsa man ang gibuhat sa mga
Ehiptohanon ngadto sa mga Israelita? (Tubag: Exodo 1:11.)

• Basaha ang Exodo 1:12–13, 15–16. Unsa man ang gibuhat
sa mga mananabang? (Tubag: Exodo 1:17.)

• Basaha ang Exodo 1:18. Giunsa man sa mga mananabang
pagtubag ang hari? (Tubag: Exodo 1:19–21.)

• Basaha Exodo 1:22–2:2. Unsa man ang gibuhat sa babaye sa
iyang anak nga lalaki human sa tulo ka bulan? (Tubag:
Exodo 2:3–4.)

• Basaha ang Exodo 2:5–6. Unsa man ang gibuhat sa anak nga
babaye sa Paraon ngadto sa bata? (Tubag: Exodo 2:7–10.)

• Basaha ang Exodo 2:11. Unsa man ang gibuhat ni Moises
human siya makakita sa usa ka Ehiptohanon nga misamad
sa usa ka Hebreohanon? (Tubag: Exodo 2:12.)

• Basaha ang Exodo 2:13–14. Unsa man ang gibuhat ni
Moises? (Tubag: Exodo 2:15.)

• Basaha ang Exodo 2:16–20. Unsa man ang gibuhat ni Ragel
alang ni Moises? (Tubag: Exodo 2:21–22.)

• Basaha ang Exodo 2:23–25. Unsa man ang gibuhat sa Dios
alang sa mga anak sa Israel? (Tubag: Exodo 3–14.)

Isulat ang mosunod diha sa pisara:

• Mga mananabang: mga babaye kinsa motabang sa pagpaa-
nak (tan-awa sa Exodo 1:15–21)

• Ang inahan ni Moises (tan-awa sa Exodo 1:22–2:4)

• Moises (tan-awa sa Exodo 2:10–12, 15; Mga Buhat 7:22–25)

Bahina ang klase ngadto sa tulo ka mga grupo. Isangun sa
matag grupo ang usa sa nag-una nga mga scripture block aron
basahon ug ipapangita nila ang mga tubag sa mosunod nga
mga pangutana:

• Unsa man ang gibuhat niana o niadto nga mga tawo nga
nagkinahanglan og kaisug?

• Ngano nga gibuhat man nila kini?

• Sa unsang paagi nga kini usa ka buhat sa hugot nga pagtuo?

• Giunsa man sila sa pagpanalangin sa Ginoo human sa
ilang gibuhat?

Ipakigbahin sa matag grupo ang ilang mga tubag uban sa kla-
se. (Kon ang mga estudyante adunay mga pangutana kabahin
ni Moises nga mipatay sa Ehiptohanon, patan-awa ngadto sa
komentaryo alang sa Exodo 2:11–15 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 105.)

Hatagi ang mga estudyante og pipila ka minutos sa pagsulat
mahitungod sa tawo o mga tawo nga gihisgutan niini nga
leksyon kinsa sila nakakat-on ug ipasabut kon ngano. Kon
may oras pa, dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpa-
kigbahin sa ilang gisulat.

Exodo 1–2. Ang mga babaye adunay mahinungdanon nga
tahas sa pagtabang aron matuman ang plano sa kalipay
sa Amahan. (10–15 ka minutos)

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 1–2 ug ipatan-aw ang
mga pakisayran sa mga babaye. Ilha ang matag usa diha sa
pisara. (Mga mananabang, inahan ni Moises, igsoon nga ba-
baye ni Moises, anak nga babaye sa Paraon, si Sepora ug ang
uban nga unom ka anak nga mga babaye ni Ragel [Jetro].)
Ipangutana:

• Giunsa man niini nga mga babaye pag-impluwensya sa ki-
nabuhi ni Moises?

• Unsa man ang pagkapareho niini nga mga babaye? (Silang
tanan mitabang ni Moises––ang pipila gani miluwas sa
iyang kinabuhi.)

Hisguti ang importante nga mga tahas sa mga babaye diha sa
mga kinabuhi sa imong mga estudyante. Mahimo nimong ga-
miton ang mosunod nga mga panglantaw ug mga pangutana:

• Hisguti ang mahinungdanon nga impluwensya sa mga ba-
baye diha sa inyong kinabuhi. Pangutana kon unsa ang
atong mahimo aron sa pagpakita nga kita nasayud sa ilang
dako nga impluwensya.

• Hain sa inyong mga kalampusan nga inyong mapahinu-
ngod ngadto sa importanteng mga babaye nga nakaimplu-
wensya sa inyong kinabuhi?

• Unsa man ang ilang pagdasig aron sa pagpanalangin sa
inyong kinabuhi?

Ipakigbahin ang pamahayag gikan ni Presidente Spencer W.
Kimball:

“Kini giingon nga ‘Kon kamo nag-edukar og usa ka
tawo, kamo nag-edukar og indibidwal; apan kon ka-
mo nag-edukar og usa ka babaye, kamo nag-edukar
og tibuok pamilya.’ (Dr. Charles D. McIver) Kita gusto
nga ang atong kababayen-an maayo kaayo nga pagka-
edukar, aron ang mga bata dili makakuha gikan sa
kaignorante sa ilang mga inahan” (Men of Example
[pakigpulong ngadto sa mga religious educator, 12 sa
Sept. 1975], 9–10).
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Pangutan-a ang mga estudyante unsa sa ilang hunahuna
ang gipasabut niana. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod
sa kamahinungdanon gayud sa tahas sa mga babaye nga ka-
nunay diha sa plano sa kalipay sa Langitnong Amahan. Ang
mga babaye sa kasagaran dili makadawat og pasidungog
alang sa ilang dako kaayo nga natabang. Awhaga ang mga
estudyante sa paghatag og panahon sa pag-ila ug pagpaha-
yag og pasalamat ngadto sa mga babaye kinsa mipanalangin
sa ilang mga kinabuhi.

Exodo 3:1–10. Ang balaan nga pagtahud nagdapit og 
pagpadayag. (15–20 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante nga maghilum og maayo ug
maminaw sa mga tingog nga sa kasagaran dili nila mabanta-
yan. Human sa usa ka minutos pangutan-a sila kon unsa nga
mga tingog ang ilang nadunggan. Ipasabut og maayo nga
kadtong mga tingog kanunay nga anaa diha, apan nagkina-
hanglan kini og espesyal nga pagtagad aron madunggan kini.
Itandi ang kasinatian sa pagpaminaw og maayo sa kasagaran
nga mga tingog ngadto sa kaimportante sa pagpaminaw sa
mga hinagawhaw sa Espiritu. Ingon nga ang atong kahilum
gikinahanglan aron madunggan ang pipila sa kasagaran nga
mga tingog, kita kinahanglan gayud nga may balaan nga pag-
tahud aron mabati ang komunikasyon sa Espiritu Santo.

Sa pagpamulong mahitungod sa kaimportante sa balaan nga
pagtahud diha sa mga miting sa atong Simbahan, si Elder
Boyd K. Packer miingon:

Isulat ang pulong nga balaan nga pagtahud diha sa pisara ug
hangyoa ang mga estudyante sa paglista og mga elemento sa
balaan nga pagtahud nga nagdapit sa espiritu sa pagpadayag
(sama sa limpyo nga mga hunahuna, pagkamapainubsanon,
paglikay sa mga makabalda, sagrado nga musika, ug pagpama-
landong sa kasulatan). Pangutan-a ang mga estudyante kon sa
unsang paagi nga ang balaan nga pagtahud nagtabang kanato
nga madawat ang pagdasig gikan sa atong Amahan sa Langit.

Si Moises nagpakita og dako nga balaang pagtahud alang sa
Ginoo sa dihang siya miadto sa bukid. Ipabasa sa mga estud-
yante ang Exodo 3:1 ug 19:18 ug ipaila ang duha ka mga pa-
ngalan niini nga bukid sa Ginoo. Papaklia sila sa “Mga Mapa
ug Indeks sa mga Ngalan sa Dapit” sa seksyon sa ilang Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan ug ipapangita ang Bukid sa Sinai
(nakasulat “Bukid sa Sinai [Horeb]”).

Basaha ang Exodo 3:2–6. Sultihi ang mga estudyante nga si
Propeta Joseph Smith miusab sa pulong nga anghel diha sa
bersikulo 2 aron kini mabasa nga: “Ug ang Ginoo nagpakita
kaniya.” Tabangi sila nga makasabut sa panginahanglan
nga adunay balaan nga pagtahud alang sa Ginoo pinaagi sa

pagpangutana kon unsa ang gihangyo nga buhaton ni
Moises samtang mipadulong siya sa nagdilaab nga sagbut.
Pahunahunaa sila og usa ka higayon sa ilang mga kinabuhi
diin gibati nila nga daw nagbarug sa balaan nga yuta.
Pagdapit og pipila sa pagpakigbahin kon asa man sila nga
dapit ug unsay ilang gibati.

Itudlo ang balaan nga pagtahud alang sa Ginoo kon moapil
sa seminary pinaagi sa pagpakigbahin sa mosunod nga tam-
bag gikan ni Elder Packer:

Hangyoa ang mga estudyante sa paghinumdom og mga kali-
hokan sa klase nga nagtabang kanila nga mobati nga labing
duol ngadto sa ilang Langitnong Amahan. Dayega sila alang
sa ilang miagi nga mga paningkamot sa pagdapit sa Espiritu
ngadto sa klase pinaagi sa ilang balaan nga pagtahud.
Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa kamahinungdanon
sa pagbuhat kanunay kon unsay labing makadapit sa diwa sa
balaan nga pagtahud atol sa ilang pagtuon sa ebanghelyo.

Exodo 3:7–10. Ang mga kinabuhi sa matarung kanunay
nga nagpahinumdom kanato sa kinabuhi sa Manluluwas.
(10–15 ka minutos)

Sa dihang si Moises gitawag aron mahimong usa ka propeta
ang Ginoo miingon kaniya, “Ikaw mao ang may pagkasama
sa akong Bugtong Anak; ug ang akong Bugtong Anak mao ug
mahimo nga Manluluwas, kay siya puno sa grasya ug sa ka-
matuoran” (Moises 1:6). Basaha ang Deuteronomio 18:15 ug
ipasabut nga ang Propeta nga gipanagna ni Moises mao si
Jesukristo. Ang mga pagkasama tali sa kinabuhi ni Moises ug
sa kinabuhi ni Jesukristo makapaikag ug makahatag og pag-
tulun-an. Ikonsiderar ang pag-andam og usa ka handout sa
tsart sa katapusan niini nga sugyot sa pagtudlo. Ipabilin nga
blangko ang “Mga Pagkasama” nga kolum ug pasulati kini sa
imong mga estudyante samtang kamo magtuon sa mga paki-
sayran sa kasulatan.

Kini nga sugyot sa pagtudlo mahimong gamiton sa pipila ka
nagkalainlaing mga paagi:

• Gamita kini dinhi isip kinatibuk-ang pagpasabut sa kina-
buhi ni Moises.

• Gamita kini sa Exodo 17 isip pagribyu sa mga milagro nga
gihimo ni Moises.

• Bahina ang imong klase ngadto sa gamay nga mga grupo
ug sanguni sila og mga bahin sa tsart. Ipabasa nila ang pa-
kisayran sa kasulatan alang ni Moises ug sa Manluluwas
ug ipahulagway ang mga pagkasama nga ilang makit-an.

• Pagbutang og usa ka dakong tsart diha sa klasehanan.
Basaha ngadto sa unang duha o tulo ka mga hugpong sa
mga pakisayran sa kasulatan ug tabangi ang mga estudyante

“Kon kita magtigum aron sa pagkat-on sa mga doktri-
na sa ebanghelyo, kini kinahanglan nga anaa diha sa
usa ka diwa sa balaan nga pagtahud” (sa Conference
Report, Okt. 1991, 27; o Ensign, Nob. 1991, 21).

“Ang balaan nga pagtahud nagdapit og pagpadayag.

“Ang balaan nga pagtahud nga atong gipamulong dili
matupngan sa hingpit nga kahilum” (sa Conference
Report, Okt. 1991, 28; o Ensign, Nob. 1991, 22).
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sa pagdiskobre sa mga pagkasama. Awhaga sila sa pagdisko-
bre sa uban nga mga pagkasama sa ilang kaugalingon sam-
tang nagtuon sila. Dapita sila sa pagdugang niini ngadto sa
tsart, pagpakigbahin sa mga kasulatan ug mga pagkasama sa
ubang mga estudyante kon sila makakita niini atol sa ilang
pagtuon sa mga basahon sa Exodo ngadto sa Deuteronomio.

Importante alang sa mga estudyante nga makasabut nga ang
tanan nga mga butang, lakip na ang mga kinabuhi ug mga
pagtulun-an sa mga propeta, nagpamatuod mahitungod ni
Jesukristo (tan-awa sa Jacob 7:10–11; Moises 6:63).

Exodo 3–4. Ang Ginoo motabang niadtong kinsa modawat
sa mga tawag aron sa pagserbisyo kaniya, ug siya maka-
tabang sa pagsulbad sa atong personal nga mga pagdu-
haduha ug mga kawalay kasigurohan kon ato siyang
tugutan. (30–40 ka minutos)

Paghimo og usa ka mission call ngadto sa usa ka dapit nga dili
kaayo sinati sa imong mga estudyante. Ipahayag niini nga
ang tawo nga gitawag moserbisyo nga walay kompanyon.
Basaha ang call ngadto sa klase ug pangutana:

• Unsa man kaha ang inyong bation kon kamo makadawat
og mission call ngadto sa usa ka dapit nga wala pa ninyo
sukad madunggi o mahibaloi?

• Unsa man kaha ang makapalig-on sa inyong kaisug sa pag-
dawat niini nga tawag?

Ribyuha og kadali uban sa mga estudyante ang tawag ni
Moises diha sa Exodo 3. Ipapangita nila ang Exodo 3:11–15 ug
4:1–17 ug ipakompleto ang kalihokan A alang sa Exodo 4 diha
sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon. Human nila ma-
kompleto ang kalihokan, ribyuha kon giunsa sa Ginoo pagta-
bang og sulbad sa mga gikabalak-an ni Moises ug sa unsang
paagi nga ang mga solusyon sa Ginoo mahimong makata-
bang kanato kon kita modawat sa mahagiton nga mga calling.
Ang mosunod nga summary mahimong makatabang sa in-
yong panaghisgutan diha sa klase:

• Unang gikabalak-an: “Kinsa ba ako nga makabuhat og
ingon niana nga mga butang?” (tan-awa sa Exodo 3:11).
Pangutan-a ang mga estudyante kon sa ilang hunahuna
unsay ipasabut ni Moises. Ang tubag sa Ginoo mao ang
usa ka mensahe sa pagdasig (tan-awa sa b. 12). Siya anaa
aron sa pagtabang kang Moises.

• Ikaduhang gikabalak-an: “Unsa man ang akong itubag
kon ang mga tawo mangutana kon kinsa ang nagpadala
kanako?” (tan-awa sa b. 13). Pangutan-a ang mga estud-
yante kon unsa ang duha ka mga pangalan nga gihatag
sa Ginoo ngadto ni Moises (tan-awa sa bb. 14–15). Tabangi
sila nga makasabut sa kamahinungdanon sa ngalan nga
“Ako” (tan-awa sa komentaryo alang sa Exodo 3:11–18
sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 105). Ipangutana :
Unsaon man nato sa pagdawat sa pangalan sa Ginoo ka-
ron? Sa unsang paagi nga ang pagdawat sa iyang pangalan
sa pakigsaad pinaagi sa bunyag ug sa sakrament makata-
bang kanato sa pag-atubang sa mga hagit nga atong
giatubang?

• Ikatulong gikabalak-an: “Unsaon man kon dili sila motuo
kanako?” (tan-awa sa Exodo 4:1). Agig tubag niini nga ka-
balaka ang Ginoo mihimo og usa ka milagro pinaagi sa
sungkod ni Moises. Ipangutana: Sa unsa man kaha nagsim-
bolo ang sungkod? Unsa nga awtoridad ang nadawat ni
Moises gikan ni Jetro didto sa Median? (Ang priesthood;
tan-awa sa D&P 84:6.) Unsa ang priesthood? (Ang awtori-
dad sa pagbuhat sa ngalan sa Dios.) Unsa man kaha ang
kalainan nga mahimo niini ngadto sa usa ka misyonaryo
nga nasayud nga siya adunay awtoridad sa pagrepresentar
sa Dios?

Moises

Exodo 1:15–16, 22; 
2:1–3

Exodo 3:7–10

Moises 1:1, 8, 11

Moises 1:12–22

Exodo 4:19

Exodo 14:21

Exodo 16:15–18

Exodo 17:5–6

HJS, Juan 1:17

Deuteronomio
9:16–20, 23–26

Mga
Pagkasama

Ang duha pareho nga
nakalingkawas sa usa
ka balaod sa kamata-
yon samtang sila ga-
may pa nga bata.

Ang duha pareho nga
gitawag aron sa pag-
luwas sa Israel.

Ang duha pareho nga
gidala sa Espiritu
ngadto sa hilabihan ka
taas kaayo nga bukid
diin sila gipakita sa ta-
nan nga mga ginghari-
an sa kalibutan.

Ang duha pareho nga
nakabuntog sa mga
pakigharung ni
Satanas.

Ang duha pareho nga
nagpabilin nga gipapa-
hawa hangtud nga
ang mga hari nga nag-
tinguha sa pagpatay
kanila nangamatay na.

Ang duha pareho nga
mikontrolar sa mga 
hangin ug sa dagat.

Ang duha pareho nga
mihatag og pan sa 
milagrosong paagi.

Ang duha parehong
mihatag og tubig 
nga makaluwas sa 
kinabuhi.

Ang duha pareho nga
banggiitan nga mga
magbabalaod.

Ang duha pareho nga
tigpataliwala tali sa
Dios ug sa ilang mga
tawo.

Jesukristo

Mateo 2:13–16

2 Nephi 6:17

HJS, Mateo 4:8

Mateo 4:3–11

Mateo 2:19–20

Marcos 4:37–39

Juan 6:35

Juan 4:10–14

3 Nephi 15:5–10

1 Timoteo 2:5
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• Ikaupat nga gikabalak-an: “Ako dili usa ka madanihon
nga mamumulong” (tan-awa sa Exodo 4:10). Ipabasa sa
mga estudyante ang tubag sa Ginoo diha sa Exodo 4:11–12.
Si Moises, hinoon, nagduha-duha pa gihapon nga mahi-
mong mamumulong sa Dios. (Tan-awa sa komentaryo
alang sa Exodo 4:10–17 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel,
pp. 105–6, aron sa pagtabang sa mga estudyante nga
makasabut sa iyang mga pagbati sa pagkadili angay.)
Ipangutana: Giunsa man pagtubag sa Ginoo sa mga pagba-
ti ni Moises? (tan-awa sa bb. 14–16). Unsa man ang masulti
niini kanato mahitungod sa pagpakabana ug kaandam sa
Ginoo sa pagtabang kanato?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 4:27–31 aron sa pagdis-
kobre kon unsa ang gisulti sa mga anak sa Israel ngadto ni
Moises sa dihang siya mibalik. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa nga mga calling o mga responsibilidad nga ang usa
ka tawo mobati nga nahadlok o dili angay sa pagdawat?
(Pananglitan, mga assignment sa pagpamulong, mga pro-
yekto sa pagserbisyo, o pagserbisyo sa misyon.)

• Unsaon man paglig-on sa Ginoo kanato ug pagtabang ka-
nato nga mabuntog kini nga mga pagbati? (tan-awa sa
1 Nephi 3:7; D&P 60:2–4).

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 6:14, 20–24 o Moroni
10:3–5 ug hisguti ang mga panalangin nga nadawat sa uban gi-
kan sa Ginoo. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang
Ginoo mosuporta ug molig-on kon kita nagkinahanglang niini
ug nga, ingon sa gipamatuod ni Presidente Thomas S. Monson,
“Kadtong kinsa gitawag sa Dios, ang Dios mopasarang” (sa
Conference Report, Apr. 1987, 54; o Ensign, Mayo 1987, 44).

Pasiuna
Samtang si Moises giandam alang sa iyang misyon, iyang na-
sayran nga walay makalabaw sa gahum sa Dios (tan-awa
Moises 1:10, 13–15, 20–22, 33). Kini nga kahibalo nakatabang ka-
niya nga makabaton og hugot nga pagtuo sa pagbuhat sa tanan
nga gihangyo sa Ginoo kaniya. Ang mga anak sa Israel nagki-
nahanglan nga mopalambo nianang susama nga hugot nga
pagtuo aron sa pagbutang sa ilang pagsalig diha sa Dios nga
mogiya kanila nga luwas paggawas sa Ehipto ngadto sa gisaad
nga yuta. Pinaagi sa kahibulongan nga pagpakita sa iyang ga-
hum, ang Ginoo mihatag sa mga Israelita og oportunidad sa
pagpalambo niana nga hugot nga pagtuo. Sa panahon nga sila
mibiya sa Ehipto, sila adunay daghang mga oportunidad nga
masayud nga ang ilang Dios mao ang tinuod ug buhi nga Dios
ug nga siya adunay gahum ibabaw sa tanan nga mga butang.

Sa dihang ang Simbahan gipahiuli niining ulahing mga adlaw
ang Ginoo miingon nga “ang mahuyang nga mga butang sa

kalibutan moabut ug mopukan sa gamhanan ug mga malig-on
[nagpakita] nga ang tawo dili motambag sa iyang isigkatawo, ni
mosalig sa gahum sa tawo” (D&P 1:19). Mao na kini ang sunda-
nan sa Ginoo sa sinugdanan pa. Sa panahon ni Moises, ang
Ehipto mao ang labing banggiitan nga nasud sa yuta sa mga
dapit sama sa bahandi, edukasyon, teknolohiya, matematika,
ug astronomiya. Sa laing bahin, ang mga Israelita nahimong
mga ulipon kinsa nagbuhat og bug-at nga mga buluhaton. Sa
dihang siya nakigharung sa paraon, si Moises migahin sa mila-
bay nga kwarenta ka tuig didto sa kamingawan isip usa ka tig-
bantay sa kahayupan. Siya walay mga sumusunod, posisyon, o
gahum. Apan nag-uban kaniya ang Ginoo ug ang hingpit nga
pagsalig diha sa gahum sa Dios ibabaw sa tanan nga mga bu-
tang. Ang mga Ehiptohanon adunay daghan kaayong mga
dios-dios ug gani mikonsiderar sa paraon nga mao ang dios,
apan gipakita sa Ginoo nga ang mga dios-dios walay gahum sa
pagluwas ug kadto lamang kinsa mobutang sa ilang pagsalig
diha kaniya mao ang tinuoray nga lig-on ug gamhanan.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo makahimo sa pagluwas kanato gikan sa atong

mga pagsulay ug mga kasakit o sa paghatag kanato og
kalig-on aron makasugakod niini (tan-awa sa Exodo 6:6–7;
tan-awa usab sa Mosiah 24:13–14).

• Ang Dios adunay gahum ibabaw sa tanan nga mga butang
(tan-awa sa Exodo 7:3–5, 10–12, 20; 8:5, 16, 24; 9:6, 10, 23;
10:13, 22; tan-awa usab sa Exodo 11:4–7; 12:22–30).

• Adunay mini nga mga milagro nga dili iya sa Dios (tan-
awa sa Exodo 7:10–12, 22; 8:7, 18).

• Ang mga milagro moabut isip resulta sa hugot nga pagtuo;
kini wala magmugna og hugot nga pagtuo (tan-awa sa
Exodo 8:19, 31–32; 9:7, 11, 34–35; 10:19–20; tan-awa usab sa
Exodo 4:31; 11:10; D&P 63:7–12).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Exodo 5. Ngano nga kita usahay makasinati man og nag-
kadaghan nga mga oposisyon kon kita maningkamot sa
pagbuhat kon unsa ang matarung? (30–35 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon nakasinati na ba sila og
daw dili maayo nga mga sangputanan gikan sa pagbuhat sa
matarung. Pagdapit og usa o duha nga mopakigbahin sa ma-
kadiyut sa ilang mga kasinatian diha sa klase. Ipabasa sa mga
estudyante ang Exodo 5 ug ireport kon unsa ang gipaningka-
motan nga buhaton nila ni Moises ug Aaron ug unsa ang na-
hitabo tungod niini. Pasultiha sila sa ilang kaugalingon nga
mga pulong kon unsa ang gisulti sa mga tawo ngadto ni
Moises ug unsa ang gisulti ni Moises ngadto sa Ginoo (tan-
awa sa bb. 21–23).

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa ilang hunahuna nga-
no nga ang Ginoo mitugot man sa Paraon nga mahimong li-
sud alang ni Moises sa pagtuman sa iyang misyon. Tabangi
sila nga makasabut sa mosunod nga duha ka mga rason:

Exodo 5–10

81

Exodo 5–10



• Ang Paraon migamit sa iyang kabubut-on. Siya mipadayon
sa iyang pagbatok hangtud nga ang mga sangputanan sa
iyang mga desisyon nakapakumbinsir kaniya sa pagsunod sa
pulong sa Ginoo, ingon sa gipanagna diha sa Exodo 3:19–20.

• Gipakita sa Ginoo ngadto sa mga anak sa Israel nga pinaa-
gi lamang sa iyang gahum nga sila naluwas gikan sa
Ehipto (tan-awa sa Exodo 6:6–8). Kon ang exodo gikan sa
Ehipto natuman pa lamang pinaagi sa yano nga panag-
uyon tali nila ni Moises ug sa Paraon, ang mga Israelita ga-
may ra unta og panabut sa pagkamakagagahum sa tanan
ug pagkasayud sa tanan sa Dios. Sa dihang ang Israel sa
katapusan nakabiya na sa Ehipto, walay pagduhaduha kon
sa unsa nga gahum sila naluwas, bisan sa mga hunahuna
sa mga Ehiptohanon (tan-awa sa Exodo 7:3–5; 8:10, 19, 22;
9:13–14, 29; 10:1–2; 11:4–7).

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna unsa man kaha ang inyong bation
kon kamo nagpuyo uban sa mga anak sa Israel atol niana
nga panahon ug nakasaksi sa daghang mga milagro?

• Unsa man ang tubag sa Ehiptohanon nga mga tawo ngadto
sa mga kagul-anan? (tan-awa sa Exodo 12:31–33).

• Nakasinati na ba kamo sa panabang sa Ginoo sa pagbuntog
og problema nga lisud kaayo nimong dad-on nga ikaw lang?

• Nganong importante man nga ang Ginoo motugot kaninyo
sa pagpanlimbasug sa problema nga ikaw lang sa dili pa
siya motabang?

• Sa unsang paagi nga ang inyong pagpanlimbasug makaa-
pekto sa inyong hugot nga pagtuo sa Dios?

• Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121:1–8 ug 122:5–9.
Sa atong nakat-unan niining duha ka mga kasulatan, nga-
no nga ang Ginoo motugot man kanato nga makasinati og
mga kalisdanan imbis himoon kining sayon alang kanato,
bisan kon kita naningkamot sa pagbuhat og matarung?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod kon sa unsang paagi
nga ang atong mga pagsulay sa pagkamortal adunay mahi-
nungdanon nga tahas sa atong pagkahimong sama sa Dios.

Exodo 7:1–22; 8:5–10, 16–24. Adunay mini nga mga mila-
gro nga mga pagpanglingla pinaagi sa mga tawo o pinaagi
ni Satanas ug dili iya sa Dios. (10–15 ka minutos)

Ipataas ang usa ka tinuod nga kwartang papel. Ipangutana
kon aduna bay estudyante nga nakahibalo kon unsaon sa
pag-ila kon ang kwarta tinuod. Pagpakita og pipila ka dulaan
nga kwarta o usa ka klaro kaayo nga gidrowing nga kwarta.
Ngano nga sayon man kaayong ilhon ang kalainan tali sa ti-
nuod nga kwarta ug sa kinopya. Isulat ang pulong nga mini
diha sa pisara ug ipangutana kon unsa ang ipasabut sa pu-
long. (“Ang pagsundog sa usa ka butang nga may bili uban
sa katuyoan sa pagpanglingla” o “usa ka malimbungon nga
pagkopya.”) Ipangutana:

• Ngano nga ang mini nga kwarta usahay makailad man sa
mga tawo?

• Ngano nga ang usa ka bata mahimong dili makahibalo nga
ang dulaan nga kwarta dili tinuod?

• Ngano nga ang kasinatian sa tinuod nga butang mahinung-
danon man kon kita gusto nga makalikay sa pagpanglingla?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 7:11, 22; 8:7 ug ipapangi-
ta ang mga butang nga mini. Ipangutana: Sa unsang paagi nga
ang mga tawo makahimo og ingon nga mga pagpangilad ka-
ron? Basaha ang komentaryo alang sa Exodo 7:11–12 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel (p. [107]). Pagdrowing og duha ka
kolum diha sa pisara; sulati ang usa og Mga Salamangkiro ug
ang usa Dios (pinaagi ni Moises). Patun-a ang mga estudyante sa
Exodo 7:10–12, 19–22; 8:5–10, 16–24; 9:11 ug ipatandi ang pag-
panglingla sa mga salamangkiro tali sa gahum sa Dios. Ilista
ang nahimo ni Moises ug sa mga salamangkiro. Ipangutana:

• Unsa man ang nahimo sa mga salamangkiro, ug sa unsa
man nga paagi kini makatabang?

• Unsa man ang wala mahimo sa mga salamangkiro?

Ilha ang pipila ka mga mini nga gigamit ni Satanas karon
aron sa paglibog sa mga tawo ug sa pagdala kanato ngadto sa
pagkaulipon. (Pananglitan, kaibug imbis gugma, pagpanapi
sa mga pari imbis priesthood, kasal sa huwes imbis mahang-
turon nga kaminyoon, ug kaalam sa tawo imbis pagdasig sa
Dios.) Ipabasa sa mga estudyante ang Moroni 7:16–19 ug ipa-
tan-aw kon unsaon nato sa paghukom sa maayo gikan sa da-
utan. Basaha ang 1 Nephi 22:25–28 ug hisguti kon sa unsang
paagi kita makabaton og gahum batok kang Satanas ug sa
iyang mga pagsundog.

Exodo 7–10. Ang mga kagul-anan sa Ehipto milig-on sa
hugot nga pagtuo sa mga Israelita, mikumbinsir sa Paraon
nga buhian ang Israel gikan sa pagkaulipon, misumpaki
sa kredibilidad sa Ehiptohanon nga mga dios-dios, ug
pagkasama sa mga matang sa kalaglagan nga nagpaabut
sa mga dautan sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi sa
Ginoo. (45–55 ka minutos)

Sa dili pa magsugod ang klase, hangyoa ang pipila ka mga es-
tudyante sa pagdrowing og usa ka yano nga hulagway sa ma-
tag usa sa siyam ka mga kagul-anan sa Ehipto diha sa lahi nga
mga piraso sa papel, uban sa sinulat nga ulohan aron sa pag-ila
sa kagul-anan (tan-awa ang tsart diha niini nga sugyot alang sa
lista sa mga kagul-anan). Ipapakita sa mga estudyante ang
ilang mga hulagway sa dili sunod-sunod nga han-ay. Dapita
ang uban sa klase sa paghan-ay sa mga hulagway diha sa pag-
kahan-ay nga sa ilang hunahuna mao ang nahitabo. (Kon ma-
sayop sila, sila ang mokorihir niini sa sunod nga kalihokan.)

Idrowing diha sa pisara ang tsart nga makita sa kalihokan B
alang sa Exodo 7–10 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon.
Ipabuhat sa matag usa ang mga scripture block sa mga kagul-
anan ngadto sa mga indibidwal o grupo sa mga estudyante.
Ipabasa sa mga estudyante ang kasulatan ug ipareport kon un-
say ilang nakat-unan. Samtang nagreport sila, ipahan-ay nila
ang mga hulagway sa mga kagul-anan diha sa husto nga pag-
kahan-ay kon gikinahanglan. Human sa matag report, dapita
ang mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati o
mga pangutana mahitungod sa mga panghitabo.

Sultihi ang mga estudyante nga agig dugang sa pagtugot sa
Paraon nga buhian ang mga Israelita, ang mga kagul-anan
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adunay lain pang importante nga mga katuyoan. Ipakigbahin
uban kanila ang impormasyon diha sa komentaryo alang sa
Exodo 7–10 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 107–8) ug
ang mosunod nga tsart. (Ayaw una ipakigbahin ang impor-
masyon diha sa kolum sa mga panagna sa ulahing mga adlaw.)

Hisguti ang mosunod nga mga pangutana:

• Hain sa mga kagul-anan ang masundog sa mga
Ehiptohanon?

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang mga kagul-anan gipa-
dala diha sa mga butang sa kinaiyahan, sama sa Suba sa
Nile ug mga kahayopan?

• Kanus-a man ang Ginoo mipadala og mga kagul-anan sa
mga Ehiptohanon lamang ug dili sa mga Israelita? (tan-awa
sa Exodo 8:22).

• Unsa man nga mga kagul-anan aron matudloan ang mga
Israelita? (tan-awa sa Exodo 6:1–8).

• Kon kamo usa sa mga Ehiptohanon, sa unsa kaha nga paagi
nga ang mga kagul-anan makaapekto sa inyong mga pang-
hunahuna kabahin sa inyong mga dios-dios? (tan-awa sa
Exodo 7:17; 8:22; 9:13–16).

• Human sa unsang kagul-anan nga andam na ninyong bu-
hian ang Israel?

• Kon kamo usa sa mga Israelita, sa unsang paagi kaha nga
kadtong mga milagro makaapekto sa inyong mga pagbati
alang sa Dios sa Israel?

• Unsa man ang dugang nga panglantaw ang gihatag sa
Hubad ni Joseph Smith ngadto sa Exodo 7:13? (tan-awa sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, HJS Exodo 4:21).

Ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84:96–97
ug timan-i ang pipila sa mga may pagkasama ngadto sa Exodo 7–10.
Ipakigbahin ang mga kasulatan diha sa kolum sa mga panagna sa
ulahing mga adlawa diha sa tsart. Pangutan-a ang mga estudyante
kon unsa ang gibuhat sa Ginoo alang sa karaan nga Israel aron sa
pagluwas kanila gikan sa mga kagul-anan (tan-awa sa Exodo
8:22–23). Basaha ang 2 Nephi 6:13–15 ug tan-awa kon kinsa ang ma-
luwas gikan sa mga kalaglagan sa katapusang mga adlaw. Pangutan-
a ang mga estudyante kon unsa ang kinahanglang buhaton sa mga
tumutuo ni Kristo aron maluwas (tan-awa sa D&P 133:7–11).

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa kaimportante sa dili
pag-apil sa kadautan sa kalibutan bisan og, sa pagkakaron, ki-
ta kinahanglan nga magpuyo taliwala sa mga tintasyon niini.

Exodo 7–10. Ang mga milagro makapalig-on sa anaay hu-
got nga pagtuo, apan dili kini makamugna og hugot nga
pagtuo o pagpamatuod. (10–15 ka minutos)

Pagdala ngadto sa klase og usa ka blangko nga piraso sa pa-
pel, ug usa ka susama nga piraso sa papel nga may gamay
kaayo nga nakasulat niini, ug usa ka magnifying glass. Isulat
ang magnifying glass ug pagsulat diha sa papel diha sa pisara.

Ipataas ang blangko nga piraso sa papel ug hangyoa ang usa
ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa klase ug sa pagga-
mit sa magnifying glass aron makit-an ug mabasa ang gamay
nga nakasulat diha sa papel. Human sa pagpanlimbasug sa
estudyante sa buluhaton sulod sa pipila ka gutlo, pangutan-a
kon nganong siya dili man makabasa sa nakasulat diha sa
papel. Ihatag sa estudyante ang papel nga may gamay nga
nakasulat niini ug hangyoa siya sa pagbasa sa nakasulat diha

Mga 
Kagul-anan

1. Tubig nahimong
dugo (tan-awa sa
Exodo 7:17–25)

2. Mga baki (tan-awa
sa Exodo 8:2–6)

3. Mga kuto, o mga
tagnok (tan-awa sa
Exodo 8:16–17)

4. Mga langaw 
(tan-awa sa 
Exodo 8:21–24)

5. Kamatay sa 
mga kahayopan
(tan-awa sa 
Exodo 9:2–7)

6. Mga hubag ug mga
nuka (tan-awa sa
Exodo 9:8–11)

7. Ulan nga yelo ug
kalayo (tan-awa sa
Exodo 9:22–26)

8. Mga Dulon 
(tan-awa sa Exodo
10:12–15)

9. Kangitngit 
(tan-awa sa 
Exodo 10:21–23)

10.Kamatayon sa mga
panganay nga anak
(tan-awa sa Exodo
12:12–30)

Ehiptohanon
nga mga 
Dios-dios

Hapi (o Hopi)––ang ti-
nubdan sa katubigan sa
Nile, nga gikonsiderar
mismo nga sagrado

Heqt (o Heket)––diosa
nga baki ang ulo

Seth––dios sa yuta; na-
himong kuto, o tagnok

Tingali ang
Uachit––nagrepresen-
tar sa usa ka langaw

Apis ug Mnevis––dios-
dios nga mga baka;
Hathor––diosa nga
may ulo sa baka;
Khnum––dios-dios 
nga kanding

Sekhmet––usa ka dio-
sa nga may gahum
ibabaw sa mga sakit;
Sunu––dios-dios sa
kamatay; Isis––usa ka
diosa sa pag-ayo

Nut––ang diosa sa
kapanganuran;
Osiris––ang dios-dios
sa mga tanum ug sa
pagkamabungahon

Osiris––ang dios-dios
sa mga tanum ug sa
pagkamabungahon

Khepri, Re (o Ra) ug
Amun––adlaw nga
mga dios-dios

Paraon––gikonsiderar
nga usa ka dios, apan
walay gahum aron sa
pagluwas sa iyang kau-
galingong anak nga lala-
ki gikan sa kamatayon;
Isis––diosa nga manali-
pod sa mga bata

Susama nga
mga Tugbang 
sa mga Panagna
sa Ulahing mga
Adlaw

Tan-awa sa 
Pinadayag 8:8; 16:3–6

Tan-awa sa 
Pinadayag 16:12–14

Tan-awa sa 
Doktrina ug mga
Pakigsaad 29:18–20

Tan-awa sa 
Pinadayag 8:7

Tan-awa sa 
Pinadayag 9:3

Tan-awa sa Pinadayag
6:12; Doktrina ug mga
Pakigsaad 45:42;
Joseph Smith––
Mateo 1:33
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sa papel. Human kini makit-an ug mabasa sa estudyante, hi-
moa ang mga hugpong sa mga pulong diha sa pisara ngadto
sa dili kompleto nga mga katugbang, sama sa makita sa mo-
sunod nga kahon. Sultihi ang mga estudyante nga karon ilang
madiskubrihan kon unsay kalabutan sa magnifying glass ug sa
papel ngadto ni Moises ug sa Paraon.

Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Kon ang propeta karon naghimo og ingon niana nga mila-
gro, makapalambo o makapadako ba kini sa inyong hugot
nga pagtuo nga siya usa ka propeta? Ngano man?

• Ang tanan ingon ba ka nadani sama kaninyo nga siya usa
ka propeta? Nganong dili man?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 7:13–14; 8:15–19;
9:7–12; 10:27; 11:1–10. Pangutan-a sila kon ngano nga ang mga
milagro wala man makakumbinsir sa Paraon sa kamatuoran.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 63:7–12 uban sa
imong mga estudyante ug hisguti kon unsa ang gisulti sa
Ginoo mahitungod sa mga milagro ug sa hugot nga pagtuo.
Ipakigbahin ang mosunod nga kamatuoran gikan ni Elder
Bruce R. McConkie, kinsa sakop sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles:

Ibasi ngadto sa duha ka wala mahuman nga mga katugbang
diha sa pisara ug pangutana kon ang mga estudyante maka-
tubag na ba sa mga blangko. Ipangutana:

• Unsa man ka makatabang ang usa ka magnifying glass diha
sa papel nga walay nakasulat niini?

• Unsa ka makatabang ang mga milagro alang niadtong kinsa,
sama sa Paraon, mipili nga mobatok ug dili motuo?

Tabangi sila nga makasabut nga ang nakasulat diha sa papel,
bisan unsa pa kini ka gamay, nagrepresentar sa atong hugot
nga pagtuo ug ang magnifying glass nagrepresentar sa usa ka
milagro o usa ka timailhan. Ingon nga ang usa ka magnifying
glass mopadako sa gidak-on sa sinulat, ang mga milagro ma-
kapalambo sa hugot nga pagtuo. Hinoon, ang mga milagro
dili momugna og hugot nga pagtuo ingon nga ang magnifying
glass dili momugna og sinulat. Pahinumdumi sila nga ang
“mga timailhan mosunod kanila kinsa motuo” (D&P 84:65;
tan-awa usab sa D&P 58:64).

Pasiuna
Si Nephi nagtudlo nga gikan sa sinugdanan sa kalibutan ang
tanang mga butang gihatag aron sa paghulagway o sa pag-
simbolo ni Jesukristo ug sa iyang Pag-ula (tan-awa sa 2 Nephi
11:4). Pananglitan, sa dihang ang Dios misugo ni Abraham sa
paghalad ni Isaac isip usa ka sakripisyo, kini naghatag og usa
ka paghulagway o pagkasama sa sakripisyo sa Langitnong
Amahan sa iyang Bugtong Anak (tan-awa sa Jacob 4:5). Si
Jose, kinsa gibaligya ngadto sa Ehipto, usa usab ka paghulag-
way o simbolo ni Kristo ug sa iyang pagpangalagad (tan-awa
sa Genesis 47:14–25).

Ang Exodo 11–13 naglangkob sa labing mahinungdanon sa
tanan nga mga paghulagway mahitungod ni Jesukristo––ang
Pagpalabay. Ang pagkaluwas sa mga Israelita gikan sa pagka-
ulipon sa Ehipto dili lamang usa sa labing maanindot nga
mga panghitabo sa kasaysayan, apan kini puno usab sa sim-
bolo nga may kahulugan.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo naggamit og mga simbolo o mga ordinansa sa-

ma sa Pagpalabay ug sa sakrament aron sa pagpahinum-
dom kanato sa iyang gamhanan nga mga buhat, sa miagi
ug sa umaabut (tan-awa sa Exodo 12:5–7, 13, 43–50).

• Ang Ginoo naghatag og mga paagi alang sa mga matinud-
anon ug masulundon aron makalingkawas sa pisikal ug sa
espirituhanon nga mga kalaglagan nga moabut ngadto sa
mga dautan (tan-awa sa Exodo 12:23; tan-awa usab sa D&P
89:18–21).

• Ang Pagpalabay simbolo sa Pag-ula ni Jesukristo:

a. Ang Pagpalabay, diin ang mga anak sa Israel kinahanglan
nga mohinumdom sa kanunay, nagtimaan sa sinugdanan
sa bag-ong kinabuhi. Ang Pag-ula, diin kita kinahanglan
gayud nga mohinumdom sa kanunay, naghatag kanato og
bag-ong espirituhanon nga kinabuhi (tan-awa sa Exodo
12:1–2, 14; tan-awa usab sa Alma 11:45; Moroni 4:3).

b. Ang nating karnero nagrepresentar ni Jesukristo, ang
“Kordero sa Dios” (tan-awa sa Exodo 12:3; tan-awa usab
sa Juan 1:29–36).

c. Ang nating karnero usa ka laki ug “walay lama” (hing-
pit) ug nagsimbolo sa kahingpitan ni Kristo (tan-awa sa
Exodo 12:5; tan-awa usab sa Mga Hebreohanon 4:15).

d. Ang nating karnero gipatay. Ang dugo niini nagsimbolo
sa dugo ni Jesukristo (tan-awa sa Exodo 12:6–7, 13; tan-
awa usab sa Alma 21:9).

Exodo 11–13

“Walay pagtugot diha sa balaod sa hugot nga pagtuo
nga ang mga milagro momugna og hugot nga pagtuo.
Ang mga timailhan mosunod; kini dili mag-una”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1966–73], 1:632).

Magnifying glass = ___________________________

Nakasulat diha sa papel = ____________________

Ang Basahon sa Exodo

84



e. Ang mga dios-dios sa Ehipto gihukman ug gigun-ob,
nagsimbolo sa Pag-ula ni Kristo nga nagbuntog sa dau-
tan (tan-awa sa Exodo 12:12).

f. Ang pagkamatay sa panganay nga mga anak sa Ehipto
misangput sa pagbuhi sa mga anak sa Israel. Ang kama-
tayon ni Kristo, ang Una nga Natawo sa Dios, ang nag-
hatag og kagawasan kanato sa espirituhanon nga paagi
(tan-awa sa Exodo 12:12; 13:14–15; tan-awa usab sa Mga
Taga-Colosas 1:13–18; D&P 93:21).

g. Ang “maglalaglag” milabay sa mga anak sa Israel. Ang
Pag-ula nagluwas kanato gikan sa gahum ni Satanas
(tan-awa sa Exodo 12:21–23, 26–27).

h. Ang Pagpalabay nagsugod sa panaw sa mga Israelita
ngadto sa gisaad nga yuta. Si Kristo modala kanato
ngadto sa celestial nga gingharian (tan-awa sa Exodo
12:25; tan-awa usab sa Alma 37:45).

i. Kinahanglan nga walay bukog sa nating karnero ang
mabali, ingon nga si Jesus dili makatagamtam og bali
sa mga bukog (tan-awa sa Exodo 12:46; tan-awa usab
sa Salmo 34:20; Juan 19:31–36).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang presentation 13, The Passover, usa ka pagpakita kon sa un-
sang paagi nga ang usa ka piho nga panghitabo o proseso nga
gihimo kaniadto nga nagtudlo sa simbolo sa Pasko sa
Pagpalabay (tan-awa sa Old Testament Video Guide alang sa
mga sugyot sa pagtudlo).

Exodo 11–12. Ang pagkamasulundon sa mga sugo sa
Dios ug sa tambag sa iyang mga propeta naghatag og es-
pirituhanon ug pisikal nga proteksyon. (25–35 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Kon ang propeta moingon nga ang usa ka katalagman mo-
abut sa inyong dapit ug nga ang tanan kinsa moadto sa
balay-tigumanan sa ilang simbahan maluwas, moadto ba
kamo? Ngano man?

• Sa inyong hunahuna aduna ba kahay pipila ka mga tawo
nga dili moadto?

• Unsa man kaha nga mga rason ang ilang isulti tungod sa
dili pag-adto?

Pahinumdumi ang mga estudyante sa unang siyam ka mga
kagul-anan nga gipadala ngadto sa Ehipto (tan-awa sa Exodo
7–10). Ipabasa ang Exodo 11:4–10 ug ipaila kon unsa ang kata-
pusan nga kagul-anan. Ipangutana:

• Giunsa man sa Paraon pagtubag ngadto sa pasidaan ni
Moises? (tan-awa sa Exodo 11:10 ug footnote 10a).

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang Paraon mipadayon
man sa pagbaliwala sa mga pasidaan ni Moises bisan og
ang tanan nga gipanagna ni Moises nangatuman?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 12:1–28, nga mangita
sa gisugo nga buhaton sa mga anak sa Israel aron ang “mag-
lalaglag” “molabay” sa ilang mga panimalay. (Pahinumdom:
Ang simbolo sa Pagpalabay gitudlo diha sa sugyot sa pagtud-
lo alang sa Exodo 12.) Ilista kon unsay ilang nakit-an diha sa
pisara. Ipabasa nila ang Exodo 12:29–30 ug ipareport kon un-
say nahitabo ngadto niadtong kinsa wala mosunod. Uban sa
imong mga estudyante, basaha ug itandi ang Exodo 11:4–8 ug
12:31–41. Ipangutana: Unsa man ang gitudlo niini nga mga
bersikulo kanato mahitungod sa mga panagna sa Ginoo pina-
agi sa iyang mga propeta?

Pagpakita og usa ka litrato ni Propeta Joseph Smith ug pa-
ngutan-a ang mga estudyante kon unsa ang pipila sa mga pa-
sidaan nga gihatag kanato sa Dios sa atong panahon karon?
(tan-awa sa D&P 1:1–17). Ipabasa sa mga estudyante ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 89:4–9, 18–21 ug hisguti ang pipi-
la ka mga butang nga naglaglag sa mga tawo sa atong pana-
hon karon ug unsa ang gisulti sa Ginoo nga kinahanglan
gayud natong buhaton aron sa paglikay niini. (Mahimo ni-
mong ribyuhon ang kinaulahian nga isyu sa kinatibuk-an nga
komperensya sa Ensign o sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-
onan nga pamplet ug hisguti ang pipila sa piho nga mga pasi-
daan ug tambag nga gihatag sa Ginoo karon.) Ipangutana:

• Ngano nga ang pipila ka mga tawo mobaliwala man sa
mga pasidaan ug tambag sa Dios karon?

• Unsa man ang nahitabo niadtong tanan nga mga kapana-
honan kinsa midumili sa pagpatalinghug sa mga pasidaan
sa Ginoo pinaagi sa iyang mga propeta?

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og tukma nga
mga kasinatian mahitungod sa mga panalangin nga ilang na-
dawat pinaagi sa pagsunod sa mga propeta sa Ginoo ug sa
uban nga mga lider sa Simbahan.

Simbolo sa Kasulatan. Ang pagsabut sa simbolo sa kasu-
latan––lakip na kon ngano nga ang Ginoo migamit niini ug
giunsa sa paghubad niini––mopalambo sa atong pagtuon
sa Exodo ug uban pa sa Daang Tugon. (15–20 ka minutos)

Pahinumdom: Sa dili pa gamiton kini nga sugyot sa pagtudlo,
ipamilyar ang imong kaugalingon sa materyal diha sa 
seksyon sa pagpalambo C sa Old Testament: Genesis–2 Samuel
(pp. 111–15). Tan-awa ilabi na ang subsection nga “Why Does
the Lord Use So Much Figurative Imagery in the Scriptures?”

Pagdala og mga butang ngadto sa klase o pagdrowing ug
pagpakita og mga hulagway sa mga simbolo nga sa imong
hunahuna mailhan sa imong mga estudyante. Pangutan-a sila
kon unsay pagkapareho sa mga butang ug mga hulagway.
Kon ilang madiskubrihan nga kining tanan mga simbolo, sul-
tihi sila nga adunay daghan nga mga simbolo diha sa mga
kasulatan––ilabi na sa Daang Tugon.

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Bruce R.
McConkie, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, ngadto sa klase:
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Pangutan-a ang mga estudyante kon ngano nga ang Ginoo mi-
gamit og mga simbolo ug mga paghulagway diha sa mga ka-
sulatan. Ilista ang ilang mga tubag diha sa pisara. Ipabasa nila
ang 2 Nephi 11:4 ug Moises 6:63. Pangutan-a sila kon unsa ang
mahinungdanon nga katuyoan sa simbolo sa kasulatan.

Ipakigbahin uban sa mga estudyante ang impormasyon nga
makita sa “Some Guidelines for Interpreting the Types and
Symbols of the Old Testament” sa Old Testament: Genesis–
2 Samuel (pp. 112–15). Kini nga seksyon adunay unom ka mga
subheading. Isulat kadtong mga subheading diha sa pisara ug
gamita kini isip usa ka sundanan aron sa pagtabang sa imong
panaghisgutan niini nga materyal.

Irekomendar nga ang mga estudyante mosulat og mga lagda
alang sa paghubad sa mga simbolo sa kasulatan diha sa usa
ka card ug ibutang kini diha sa ilang mga kasulatan isip paki-
sayran nga magamit nila samtang nagtuon sa Daang Tugon.
Sultihi sila nga sila adunay oportunidad sa paggamit sa un-
say ilang nakat-unan samtang sila nagtuon sa Pagpalabay
diha sa Exodo 12–13.

Exodo 12. Ang Pagpalabay nagsimbolo sa sakri-
pisyo ug Pag-ula ni Jesukristo. (35–45 ka minutos)

Samtang magtudlo mahitungod sa Pagpalabay, mahimo ka
nga magsul-ob sa sinul-uban sa panahon sa Daang Tugon o
magdala og pagkaon sa Pagpalabay, sama sa pan nga walay
igpapatubo, aron sa pagtabang og hulagway niini nga lek-
syon. Ang pan nga walay igpapatubo mahimong himoon pi-
naagi sa pagsagol sa 1 ka tasa nga tubig, 2 ka tasa sa harina,
ug 1/3 ka kutsarita nga asin. Iligid-ligid ang dough sa mga
1/4 ka pulgada ang gibag-on diha sa mantikaon nga cookie
sheet. Lutoa sa 350 degrees Fahrenheit hangtud nga kini mahi-
mo nang brown og gamay.

Pahinumdom: Makapili ka sa paggamit og mga saltine o uban
nga mga cracker. Kini usab walay igpapatubo ug mas dali nga
masangkap.

Pagdala ngadto sa klase o pagdrowing diha sa pisara og hu-
lagway sa usa ka nating karnero ug duha o tulo ka mga bu-
tang o mga hulagway sa mga butang nga makaluwas og
kinabuhi, sama sa life jacket, first aid kit, lingkuranan sa
sakyanan nga hinimo alang sa bata, parakyut, gas mask, 

seat belt, o helmet alang sa mga sport. Ipakita ang mga butang
ug pangutana: Hain man niini ang makaluwas sa inyong ki-
nabuhi? Hisguti og makadiyut kon sa unsang paagi nga ang
matag butang makaluwas sa mga kinabuhi, dayon ipataas
ang hulagway sa nating karnero ug pangutana:

• Sa unsang paagi nga ang dugo sa nating karnero miluwas
sa panganay nga anak sa mga Israelita?

• Kinsa man ang gipasabut nga “Nating Karnero” diha sa
mga kasulatan?

• Giunsa pagluwas sa Nating Karnero ang mga katawhan?

Basaha ang Exodo 12:1–13 uban sa imong mga estudyante ug
ipangutana:

• Kinsa man ang naluwas pinaagi sa nating karnero? Giunsa
man?

• Sumala sa bersikulo 8, unsa pa man ang kaonon sa mga
Israelita uban sa nating karnero?

Isulat ang usa ka nating karnero, pan nga walay igpapatubo, ug
utanon nga mapait diha sa pisara ug pangutan-a ang mga es-
tudyante kon sa ilang hunahuna ngano nga ang Ginoo misu-
go sa mga Israelita sa pagbuhat sa dili kasagaran nga mga
butang. Gamita ang mga komentaryo alang sa Exodo 12:8–10;
12:14; ug 12:18–20 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp.
118–19) aron sa pagtabang kanila nga masabtan kon sa un-
sang paagi nga ang mga simbolo sa pagkaon sa Pagpalabay
nagpahinumdom sa mga anak sa Israel sa ilang pagkaulipon
sa Ehipto ug giunsa sila sa pagluwas sa Ginoo.

Ipakita sa mga estudyante ang mosunod nga hulagway ug
pangutan-a sila kon alang sa unsa pa man nga katuyoan ang
nating karnero agig dugang sa pagpahinumdom sa mga
Israelita sa ilang pagkaluwas gikan sa Ehipto.

S  M  T  W  TH  F  S

“Aron masilsil sa atong mga hunahuna ang mahangtu-
ron nga mga kamatuoran nga kinahanglan gayud natong
dawaton ug tuohan aron maluwas, aron mapakita ang
ilang tinuod nga kahulugan niini ug kaimportante nga
may dakong epekto nga dili gayud makalimtan, aron sa
pagpokus sa atong atensyon niining makaluwas nga
mga kamatuoran, sa sige og balik-balik, ang Ginoo miga-
mit og mga pagkasama. Ang dili mahulagwayon nga
mga baruganan dali nga makalimtan o ang lawom nga
kahulugan niini dili masabtan, apan ang makita nga mga
buhat ug aktwal nga mga kasinatian mapatik sa hunahu-
na nga sa ingon nga paagi dili gayud mawala” (The
Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 377).

Ang Basahon sa Exodo
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Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 12:3–28, 43–50. Ilista
diha sa pisara ug hisguti ang mga elemento sa Pagpalabay
nga nagtudlo kanato sa malarawanon nga paagi mahitungod
sa Pag-ula ni Jesukristo. Awhaga ang mga estudyante sa pag-
gamit sa mga kahanas nga ilang nakat-unan aron masabtan
ang simbolo sa kasulatan.

Basaha ang Exodo 12:24 uban sa imong mga estudyante ug
pangutan-a sila kon kinahanglan pa ba nga kita mag-obserbar
sa Pagpalabay karon. Basaha ang mosunod nga pamahayag
gikan ni Presidente Boyd K. Packer, Akting nga Presidente sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ingon nga ang du-
go sa usa ka nating karnero miluwas sa panganay nga anak
sa mga Israelita kinsa mga masulundon, ang dugo sa Kordero
sa Dios, si Jesukristo, moluwas kanato kon kita matinud-
anon. Awhaga ang mga estudyante sa pagpamalandong sa
Manluluwas ug sa iyang Pag-ula sa matag higayon sa ilang
pag-ambit sa sakrament.

Exodo 13:1–6. Kon wala pa ang Pag-ula ni Jesukristo, kita
isalikway unta gikan sa Dios ug mag-antus sa walay kata-
pusan nga kasakit (tan-awa sa 2 Nephi 9:7–9). (30–35 ka
minutos)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa Pag-
ula, ipabuhat nila ang kalihokan A alang sa Exodo 13 diha sa
ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon.

Pasiuna
Ang Exodo 14–15 nagtudlo kanato og daghan mahitungod sa
mga milagro nga gihimo sa Ginoo alang sa mga anak sa Israel,
lakip na ang pagbahin sa Pulang Dagat ug pagkaayo sa mga tu-
big sa Mara. Samtang kamo magbasa niini nga scripture block ug
sa mosunod (Exodo 16–17), tan-awa kon unsa ka dali nausab
ang mga tawo gikan sa pagmaya sa ilang milagroso nga pagka-
luwas gikan sa Ehipto ngadto sa pagbagulbol tungod sa mga

kalisdanan sa kamingawan, gani miabut sa punto nga sila na-
ngandoy nga mobalik sa Ehipto. Sa pagkatinuod, mas sayon
ang pagpagawas sa mga anak sa Israel palayo sa Ehipto kaysa
pagpagawas sa Ehipto palayo sa mga anak sa Israel.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo adunay gahum sa pagluwas kanato gikan sa

kakuyaw ug sa pagtabang og suporta sa atong pisikal ug
espirituhanon nga mga panginahanglan (tan-awa sa Exodo
14:13–31; tan-awa usab sa Exodo 16:2–30; 17:2–14).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Exodo 14:5–31. Ang Ginoo adunay gahum sa pagluwas sa
iyang mga tawo. (25–30 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon nakasulay na ba sila nga
anaa sa usa ka lisud nga sitwasyon nga daw wala nay pagla-
um, nga wala nay bisan unsa nga posible nga solusyon. Kon
ang mga kasinatian tukma ug dili kaayo personal o sensitibo,
mahimo ka nga mohangyo og usa o duha ka mga estudyante
kinsa gusto nga mopakigbahin sa ilang mga kasinatian.

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 14:5–12 ug ipatino ang
makuyaw nga sitwasyon nga giatubang sa mga Israelita ug
ngano nga sila mibati niini nga wala nay paglaum. Ipabasa sa
mga estudyante og kusog ang duha o tulo ka mga bersikulo
matag usa gikan sa Exodo 14:13–31 aron masayran kon sa
unsang paagi nga ang mga Israelita naluwas gikan niana nga
sitwasyon. Hunong sa matag karon ug unya ug hisguti ang
importante nga mga pulong ug hugpong sa mga pulong nga
mahimong magamit sa mga estudyante ngadto sa ilang kau-
galingon nga mga kinabuhi sa pagsulbad sa mga problema
uban sa panabang sa Ginoo. Unsay imong ipasabut og maayo
mahimong maglakip sa mosunod:

• Bersikulo 13: “Ayaw kahadlok, dili kamo maglihok, ug tan-awa
ang kaluwasan sa Ginoo.” Kita usahay paspas kaayo nga ma-
katubag, kita motugot sa atong kahadlok nga maoy mogi-
ya sa atong mga lihok imbis ang hugot nga pagtuo o rason,
ug dayon makahimo og sayop nga desisyon. Ang kahadlok
mao ang katugbang sa hugot nga pagtuo. Ipangutana:
Unsa man ang gipasabut sa “dili maglihok”? Kita ba sobra
kaayo ka busy o nagtrabaho og maayo sa pagsulbad sa
atong kaugalingon nga mga problema nga wala kita moga-
hin og panahon aron ilakip ang Ginoo?

• Bersikulo 14: “Ang Ginoo makig-away alang kaninyo.” Bisan
og sila mireklamo batok kaniya, ang Ginoo tinuoray gayud
nga maloloy-on ngadto sa iyang mga tawo sa pakigsaad.
Siya motabang niadtong kinsa naghinulsol ug nagsunod sa
iyang mga sugo.

Exodo 14–15

“Ang balaod sa sakripisyo natuman diha sa
Paglansang sa Krus. Ang Ginoo mipasiugda sa sakra-
ment agig puli niini. Mao kana ang ordinansa nga ki-
nahanglan nato nga huptan hangtud sa kahangturan!”
(sa Conference Report, Abr. 1996, 24; o Ensign, Mayo
1996, 19).
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• Bersikulo 15–18. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 8:2–3 nag-
ingon nga sa dihang ang Ginoo misugo ni Moises sa paghi-
mo niini nga milagro, ang pagpadayag miabut sama sa
paagi nga kita sa kasagaran modawat sa mga pagpada-
yag––diha sa hunahuna ug sa kasingkasing pinaagi sa ga-
hum sa Espiritu Santo. Walay usa ka talagsaon nga tingog
gikan sa langit nga miabli dayon sa tubig.

• Bersikulo 15. Tan-awa nga ang unang sugo sa milagro, sa
wala pa ang tubig gisugdan sa pagbahin, mao ang “mag-
padayon.” Kini nagsugyot nga ang hugot nga pagtuo nag-
una sa milagro.

• Mga bersikulo 19–20. Ang panganod, nga nagrepresentar sa
Espiritu sa Ginoo, mingitngit sa panan-aw sa mga kaaway
sa Israel apan naghatag og kahayag ngadto sa mga
Israelita.

• Sa tibuok niini nga milagro, ang gahum nga gihatag ngad-
to sa propeta sa Ginoo mahinungdanon kaayo. Kita maka-
angkon og hugot nga pagtuo diha sa gahum nga gihatag sa
Ginoo sa iyang mga propeta.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga usahay
ang Ginoo dili mokuha sa mga problema apan, hinoon,
molig-on kanato aron makalahutay niini (tan-awa sa Mosiah
24:14–15). Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga kon ki-
ta adunay hugot nga pagtuo diha kaniya ug kon kini iyang
pagbuot, ang Ginoo makahimo sa pagluwas kanato gikan sa
mga sitwasyon nga daw wala nay paglaum. Mahimo ni-
mong tapuson pinaagi sa pagpabuhat sa mga estudyante
sa kalihokan A alang sa Exodo 14 diha sa ilang mga giya sa
estudyante sa pagtuon .

Exodo 14:19–20. Si Jesukristo mao ang Kahayag sa
Kalibutan ug mogiya kanato kon kita mosunod kaniya .
(15–20 ka minutos)

Pagpakita sa imong mga estudyante og usa ka hulagway o
usa ka drowing sa usa ka parola ug pangutana kon unsa
ang katuyoan niini. Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo
13:20–22 ug tan-awa kon unsa ang gihatag sa Ginoo sa mga
anak sa Israel aron sa paggiya kanila ngadto sa kaluwasan.
Sultihi sila nga kini nga panganod ug haligi nga kalayo
nagpasabut sa presensya sa Ginoo nga naggiya sa Israel.
Ipangutana: Sa unsang paagi nga ang presensya sa Ginoo
mas labaw pa kay sa usa ka parola? (Wala lang kini nagha-
tag og kahayag apan kini mikuyog kanila aron paggiya ka-
nila.) Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 14:19–20 ug
pangutan-a sila kon unsa pa ang gihimo sa presensya sa
Ginoo nga mas labaw pa kay sa usa ka parola. (Kini nanali-
pod sa mga matarung gikan sa mga dautan.) Hisguti kon sa
unsang paagi nga kini nga kasinatian sa mga Israelita mahi-
mong nagsimbolo sa atong tibuok mortal nga kasinatian.

Ipapangita sa mga estudyante ang mosunod nga mga kasula-
tan ug dayon ilista ug hisguti kon unsa ang gihatag sa Ginoo
kanato karon nga sama niining haligi nga kalayo:

• Salmo 119:103–5 (ang mga kasulatan)

• Juan 14:26 (ang Espiritu Santo)

• 2 Mga Taga-Corinto 6:17 (ang mga sugo, nga naglain kanato
gikan sa dautan)

• 3 Nephi 15:12; 18:15–16 (ang mga ehemplo ni Kristo ug sa
matarung nga mga Santos; pag-ampo)

• Doktrina ug mga Pakigsaad 84:45–46 (ang Kahayag ni
Kristo, atong konsensya)

Ang uban nga mga batan-on mahimong mobati nga lisud ang
pag-ila sa kahayag o paggiya nga nagagikan sa Dios––ingon
nga sukwahi sa tambag nga nagagikan sa kalibutan o ni
Satanas–-tungod kay kita walay usa ka haligi nga kalayo nga
tan-awon karon. Pangutan-a ang mga estudyante kon kinsa
ang gisunod sa mga anak sa Israel sa wala pa ang panganod
nagpakita. (Moises.) Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad
21:4–6 uban sa imong mga estudyante. Pangutan-a sila kon
kinsa ang sundon sa propeta ug unsa ang gisaad sa Ginoo ni-
adtong kinsa mosunod sa buhi nga propeta.

Ang Basahon sa Exodo
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Adunay pipila ka mga himno nga nagsaulog sa giya nga
atong nadawat gikan sa Ginoo. Ikonsiderar ang pagbasa o
pagkanta sa usa sa mosunod uban sa imong mga estudyante:

• “Manunubos sa Israel” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata,
nu. 4)

• “Guide Us, O Thou Great Jehovah” (nu. 83)

• “Lead, Kindly Light” (nu. 97)

• “Tudloi ‘Ko Paglakaw sa Kahayag” (Mga Himno ug mga
Awit sa mga Bata, nu. 66)

Exodo 15. Kita kinahanglan nga mopahayag og pasalamat
ngadto sa Ginoo alang sa atong mga panalangin. (25–30
ka minutos)

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagpakigbahin uban sa
klase kon unsa ang iyang gibati human niya nakab-ot ang usa
ka mahinungdanon nga tumong o nahimong malampuson sa
uban nga mga nakab-ot. Ipasaysay sa estudyante ang mga de-
talye sa kasinatian ug ipasulti kon unsa gayud ang iyang gi-
buhat aron sa pagsaulog. Pangutan-a ang mga estudyante:
Unsa man ang usa sa labing importante nga mga butang nga
kinahanglan natong buhaton aron sa pagsaulog sa maayo nga
mga butang nga nahitabo kanato?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 15:1–21 ug pangitaa
kon giunsa ni Moises sa pagsaulog ang panalangin sa pagta-
bok sa Pulang Dagat. Hisguti ang pipila sa mosunod nga mga
pangutana:

• Ang pagkanta usa ba ka tukma nga pagpahayag og pasala-
mat? Ngano man? (tan-awa sa D&P 25:12).

• Unsa man ang inyong paborito nga bahin sa kanta ni
Moises?

• Sa inyong hunahuna unsa man ang bation sa Ginoo kon
kita dili mopakita og pasalamat alang sa atong mga pana-
langin? (tan-awa sa D&P 59:21).

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente Ezra
Taft Benson, kanhi Presidente sa Korum sa Napulog Duha:

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 15:22–24 ug ipapangita
kon mahitungod sa unsa ang “pagbagulbol” sa mga Israelita.
Ipangutana:

• Unsa na kini ka dugay sukad nabahin ang Pulang Dagat?
(Mga tulo ka adlaw; tan-awa sa b. 22.)

• Sa inyong hunahuna unsa man ang gibati sa Ginoo mahi-
tungod sa ilang mubo ra og kinutuban nga hugot nga pag-
tuo ug pasalamat?

Si Elder Neal A. Maxwell, usa ka sakop sa Korum sa napulog
Duha, miingon:

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakigbahin og mga
ehemplo sa hugot nga pagtuo ug pasalamat nga ilang namat-
ngunan diha sa ilang mga kinabuhi. Awhaga sila sa paggahin
og panahon diha sa ilang personal nga mga pag-ampo aron
sa pagpamalandong sa mga panalangin nga ilang nadawat gi-
kan sa Ginoo ug sa pagpahayag sa ilang pasalamat ngadto
kaniya. Dapita ang mga estudyante sa pagpili og usa ka him-
no karon nga nagpahayag og pasalamat ngadto sa Ginoo, sa-
ma sa “Count Your Blessings” (Hymns, nu. 241), ug kantaha o
basaha kini isip usa ka klase.

“Ang pagbagulbol moabut sa yano kaayo nga paagi
ngadto sa kinaiyanhon nga tawo….

“… Ang mga nanagbagulbol dali kaayo nga makali-
mot. Ang Israel miabut sa Sinai, dayon mipanaw ngad-
to sa Balaan nga Yuta bisan og sila usahay gigutom ug
giuhaw. Apan ang Ginoo miluwas kanila, pinaagi man
sa milagroso nga pagpakita sa mga buntog o pinaagi
sa tubig nga gitugsok gikan sa usa ka bato (tan-awa sa
Numeros 11:31; Exodo 17:6). Talagsaon, dili ba, mga
kaigsoonan, nga kadtong dali kaayong makalimot ang
adunay daghan kaayong pangayoon! Hinoon, kay na-
kalimot sa miagi nga mga panalangin, walay panglan-
taw mahitungod sa unsa gayud ang nahitabo.

“Adunay gamhanan nga bersikulo diha sa Daang
Tugon nga nagpahinumdom kanato kon unsa gayud
ang panghitabo:

“ ‘Ug hinumduman mo ang tanan nga dalan nga
gidad-an kanimo sa Ginoo nga imong Dios niining
kap-atan ka tuig didto sa kamingawan, aron ikaw
pagapaubson niya, sa pagsulay kanimo, aron sa
paghibalo sa anaa sa imong kasingkasing, kong
buot ka magtuman sa iyang mga sugo, kon dili’
(Deuteronomio 8:2)” (sa Conference Report,
Sept.–Okt. 1989, 103–4; o Ensign, Nob. 1989, 82–83).

mga pagpahayag og pagpasalamat sa atong inadlaw-
adlaw nga mga panalangin” (The Teachings of Ezra Taft
Benson, 364; tan-awa usab sa D&P 25:12; 59:21; 78:19).

“Si Propeta Joseph gireport nga misulti sa usa ka higa-
yon nga ang usa sa labing dako nga sala nga ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw sad-an mao ang sala sa
dili pagpasalamat. Sa akong pagtuo ang kadaghanan
kanato wala maghunahuna niana isip usa ka dakong
sala. Adunay dakong kalagmitan nga kita diha sa atong
mga pag-ampo––diha sa atong mga pagpangamuyo sa
Ginoo––mangayo og dugang pa nga mga panalangin.
Usahay ako mobati nga kita kinahanglan nga mogahin
og daghan pa sa atong mga pag-ampo aron sa pagpa-
hayag og pasalamat ug magpasalamat alang sa mga
panalangin nga nadawat na. Sa pagkatinuod kita nag-
kinahanglan sa inadlaw-adlaw nga mga panalangin sa
Ginoo. Apan kon kita makasala diha sa pag-ampo, sa
akong hunahuna tungod kini sa atong kakulang sa
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Pasiuna
Mga usa pa lamang ka buwan sukad ang mga anak sa Israel
mibiya sa Ehipto (tan-awa sa Exodo 16:1). Bisan pa man sa
ilang padayon nga pagbagulbol, ang Ginoo nagpadayon sa
iyang pailub ug paggiya ibabaw sa iyang bag-ong napalingka-
was nga mga anak, nga milagrosong naghatag sa ilang mga pa-
nginahanglan ug naglig-on kanila batok sa ilang mga kaaway.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Kon kita magbagulbol o moreklamo mahitungod sa mga

doktrina, mga pamaagi, o mga lider sa Simbahan, kita sa ti-
nuoray nagbagulbol batok sa Ginoo (tan-awa sa Exodo 16:8).

• Ang mana ug ang tubig nga milagrosong gihatag ngadto sa
mga anak sa Israel nagsimbolo ni Jesukristo ug sa atong
pagsalig ngadto kaniya (tan-awa sa Exodo 16:2–30; 17:1–7;
tan-awa usab sa Juan 4:5–14; 6:31–58).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Exodo 16–17. Ang mga milagro sa tubig, mana, ug sa bun-
tog nagtudlo kanato mahitungod sa Ginoo ug giunsa niya
sa pagdumala ang iyang mga anak. Ang paggamit sa mga
baruganan niadto nga mga istorya makatabang kanato nga
molambo nga mas duol ngadto kaniya. (10–15 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon ngano nga ang mga tawo
moreklamo o magbagulbol batok sa unsay gustong ipabuhat sa
Ginoo ngadto kanila. Human sa paghisgut niini nga panguta-
na, o isip mahitungod sa panaghisgutan, pangutan-a sila kon
unsa ang ilang nahibaloan mahitungod sa Ginoo nga ang pag-
bagulbol batok kaniya binuang gayud. Sultihi ang mga estud-
yante nga magtuon sila sa pipila ka mga kasinatian ni Moises
ug sa mga anak sa Israel nga nagtudlo kanato mahitungod sa
Ginoo ug kon giunsa niya pagdumala ang iyang mga anak ug
makatabang kanato nga mahimong mas matinud-anon.

Bahina ang mga estudyante ngadto sa tulo ka mga grupo ug
sanguni ang matag grupo og usa sa mosunod nga mga
scripture block:

• Exodo 16:1–13

• Exodo 16:14–31

• Exodo 17:1–7.

Patun-a ang matag grupo sa ilang hut-ong ug ipareport ang
mosunod:

• Unsa ang ilang nakat-unan mahitungod sa pagdumala sa
Ginoo sa mga anak sa Israel.

• Unsaon nato sa paggamit ang nakat-unan aron mapalambo
ang atong hugot nga pagtuo ug mapalig-on ang atong ti-
nguha sa pagsunod sa Ginoo nga walay pagbagulbol.

Atol niini nga kalihokan mahimo ka nga moadto sa matag
grupo aron sa pagtabang kanila. Human mapakita sa mga
grupo ang ilang mga report, ipakigbahin ang imong mga
panglantaw o pagpamatuod sa imong nakat-unan gikan niini
nga mga istorya sa kasulatan.

Exodo 16:1–17:7. Ang Ginoo nagtudlo og daghan nga
mga leksyon uban sa mga milagro sa tubig, mana, ug sa
buntog. (20–30 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna nga sila gisa-
ngunan sa pagpakaon sa dakong grupo sa mga tawo kinsa
nagbiyahe sa kamingawan sulod sa daghang katuigan.
Pangutan-a sila kon unsa ang ilang buhaton kon sila dili ma-
kadala sa tanan nga pagkaon ug tubig nga ilang gikinahang-
lan ug walay dapit nga kapalitan sa ilang giagian. Human sa
mubo nga panaghisgut sa mga problema nga nalangkob niini
nga buluhaton, pangutana: Sa unsang paagi nga kini sama sa
problema nga giatubang ni Moises sa pagpakaon sa mga anak
sa Israel didto sa kamingawan?

Isulat ang mga scripture block nga Exodo 16:1–13; Exodo
16:14–31; ug Exodo 17:1–7 diha sa pisara. Bahina ang mga es-
tudyante ngadto sa tulo ka mga grupo ug ipabasa sa matag
grupo ang usa sa mga scripture block ug ipareport ang ilang
mga tubag sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man nga milagro?

• Unsa man nga mga leksyon ang nakat-unan sa mga anak
sa Israel?

• Sa unsang paagi nga kadto nga mga leksyon magamit ka-
nato karon?

Pangutan-a ang klase kon sa unsang paagi nga kadto nga
mga milagro nagsimbolo sa Manluluwas. Ipabasa nila ang
Juan 6:48–51 ug ipaila kon kinsa ang Pan sa Kinabuhi. Basaha
ang 3 Nephi 20:8–9 ug pangutan-a sila kon giunsa sa Ginoo
pagsangkap og espirituhanon nga pagkaon ug tubig ngadto
sa mga miyembro sa iyang Simbahan. Siguroha nga ang mga
estudyante nakasabut nga samtang ang mga milagro makapa-
lig-on sa pagpamatuod sa mga tumutuo, kini dili makahatag
og mga pagpamatuod ngadto sa mga dili tumutuo.
Ipakigbahim ang imong pagpamatuod mahitungod sa gugma
sa Ginoo alang kanato ug kon kita magmatinud-anon siya
mosangkap alang sa atong espirituhanon ug temporal nga
mga panginahanglan.

Exodo 17:8–13. Kita kinahanglan nga mopaluyo niadtong
kinsa gitawag sa Ginoo aron sa pagdumala sa iyang
Simbahan. (15–20 ka minutos)

Paanhaa sa atubangan sa klase ang usa ka estudyante.
Pangutan-a kon ang estudyante andam ba nga “mosangga ug

Exodo 16–17
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mogunit pataas” sa Biblia. Kon siya motubag og “oo,” sultihi
nga nalipay kaayo ka ug nga ikaw mohatag og oportunidad
sa pagpakita niana nga pagsuporta.

Pagunita ang estudyante og Biblia sa matag usa ka kamot ug
ipataas kini nga nagdupa hangtud matungod kini sa iyang
mata. Sultihi ang estudyante nga kon siya makahimo sa pag-
gunit sa mga Biblia niana nga posisyon sulod sa kinse ka mi-
nutos kini usa ka maanindot nga ehemplo ngadto sa tanan
diha sa klase. Kon ang estudyante kapuyon na og sugod, pa-
ngutan-a siya kon gusto ba siya nga adunay motabang sa
pagsangga sa mga Biblia. Pagdapit og duha ka mga estudyan-
te sa pag-anha sa atubangan ug ipataas ang mga bukton sa
unang estudyante. Ipangutana:

• Unsa ka dugay nga makahimo ka sa pagpataas sa mga
Biblia kon adunay mosuporta sa imong mga bukton?

• Unsa ka dugay ang imong mahimo kon ikaw ra?

Human ang mga estudyante makabalik sa ilang mga lingku-
ranan, ipabasa sa klase ang Exodo 17:8–13. Ipangutana:

• Ngano nga si Moises nagkinahanglan man nga ipataas ang
iyang mga bukton?

• Ibutang ang imong kaugalingon sa dapit ni Moises, unsa
man ang imong bation mahitungod nila ni Aaron ug Hur
atol niining panahona?

• Kinsa man ang sama nila ni Aaron ug Hur karon uban sa
atong propeta karon? (Ang mga magtatambag sa Unang
Kapangulohan.)

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa kabug-at sa respon-
sibilidad nga anaa sa propeta. Ipangutana:

• Kinsa pa man, uban sa iyang mga magtatambag, ang mota-
bang kaniya sa pagdala niana kabug-at? (Mga General
Authority, lokal nga mga lider, ug tanan nga mga miyem-
bro sa Simbahan.)

• Unsaon man nato sa pagpakita sa atong pagsuporta sa pro-
peta? (tan-awa sa D&P 43:12; 93:51; 107:22).

Ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mg Pakigsaad
21:4–6 ug tan-awa kon unsa ang mahitabo kanato isip kataw-
han kon kita mopaluyo diha sa pulong ug sa buhat sa atong
buhi nga mga propeta. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga kana susama sa unsay nahitabo ngad-
to sa mga Israelita sa dihang sila si Aaron ug Hur mipataas
sa mga bukton ni Moises?

• Sa unsang paagi nga ang mga tawo mapakyas sa pagsu-
porta sa propeta?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 16:8 ug hatagi og mai-
nampingon nga pagtagad ang unsay ipasabut sa pagbagulbol
batok sa propeta (tan-awa usab sa D&P 1:38). Awhaga sila sa
pagsuporta sa propeta pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa
Ginoo ug sa pagtuman sa ilang kaugalingon nga mga calling
karon ug sa tibuok nila nga mga kinabuhi.

Pasiuna
Human sa pagbiya sa Ehipto ug nagbiyahe diha sa kaminga-
wan sulod sa tulo ka buwan, ang Ginoo migiya sa mga anak
sa Israel ngadto sa Bukid sa Sinai. Ang bag-ong pagpadayag
nagtudlo nga si Moises nagtinguha sa pagbalaan sa iyang
mga tawo ug sa pagdala kanila ngadto sa presensya sa Dios.
Subo nga palandungon, ang mga tawo dili andam sa pagpu-
yo sa mas taas nga balaod. Sila nagpatig-a sa ilang mga ka-
singkasing ug dili “makasulod ngadto sa iyang kapahulayan
samtang anaa sa kamingawan, diin nga kapahulayan mao
ang kahingpitan sa iyang himaya” (tan-awa sa D&P 84:23–24;
tan-awa usab sa HJS, Exodo 34:1–2; Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 159). Hinoon, ang Ginoo mihatag kanila sa un-
say nailhan isip ang balaod ni Moises.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang propeta nagbarug sa atubangan sa mga tawo isip re-

presentante sa Ginoo ug nagtawag og uban pa aron sa pag-
tabang sa buhat. Ang mga sulugoon sa Ginoo nagtudlo
kanato og balaan nga mga baruganan nga mahinungdanon
sa pagdumala sa atong mga kaugalingon (tan-awa sa Exodo
18:13–26; tan-awa usab sa Exodo 4:16; Mosiah 18:18).

• Ang Ginoo nagdapit sa tanan nga mga tawo sa pagduol
ngadto kaniya. Kadtong kinsa modawat sa iyang pagdapit
ug motuman sa mahinungdanon nga mga pakigsaad ug
mga sugo makasulod ngadto sa iyang presensya (tan-awa
sa Exodo 19:4–11, 14, 17–24; 24:1, 9–11; tan-awa usab sa
D&P 84:19–27).

• Ang Dios naghatag sa iyang mga anak og mga sugo aron
sila makaangkon og mas hingpit nga kalipay niini nga ki-
nabuhi ug sa kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabut
(tan-awa sa Exodo 20–23; tan-awa usab sa Juan 15:10–11;
Alma 41:10).

• Ang paghigugma sa Dios ug paghigugma ug pagserbisyo sa
uban mao ang kinauyokan nga mga mensahe sa mga sugo
(tan-awa sa Exodo 20–23; tan-awa usab sa Mateo 22:37–40).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Exodo 18. Ang Simbahan giorganisar aron sa pagtabang
sa mga anak sa Langitnong Amahan nga makabalik ngad-
to kaniya. Ang Ginoo nagtawag og mga lider sa Simbahan
aron sa pagtudlo ug pagtabang sa mga indibidwal sa
ilang espirituhanon nga pagtubo ug sa pagpangalagad sa
mga ordinansa sa kaluwasan. (15–20 ka minutos)

Exodo 18–24
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Pahinganli sa mga estudyante ang pipila sa ilang mga lider sa
Simbahan kinsa adunay responsibilidad sa pag-amuma alang
sa ilang espirituhanon nga pagtubo, sama sa mga bishop,
mga lider sa Young Women, mga magtutudlo, ug mga presi-
dente sa korum. Ipangutana:

• Ngano nga daghan man kaayong mga tawo nga nalangkob
sa inyong espirituhanon nga pagtubo?

• Unsa man kaha ang mahitabo sa usa ka ward o branch kon
ang tanan kinahanglan nga pagahimoon sa bishop o
branch president?

Ipabuhat sa mga estudyante ang kalihokan A alang sa Exodo
18 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon, dayon
hisguti kon unsa ang ilang nakaplagan. (Alang sa usa ka mo-
derno nga ehemplo niini nga susamang organisasyon sa baru-
ganan, tan-awa sa D&P 136; alang sa impormasyon kon kinsa
si Jetro, tan-awa sa komentaryo alang sa Exodo 18 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel, p. 124.)

Hisguti ang mga kaayohan nga imong nadawat pinaagi sa pag-
serbisyo sa mga calling sa Simbahan. Patan-awa ang mga estud-
yante diha sa “Pagtuon sa mga Kasulatan” nga seksyon alang
sa Exodo 18 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon,
sa mga diagram kon giunsa sa pag-organisar ang pagpangulo
sa Israel sa wala pa ug sa human na ang tambag ni Jetro (gipa-
kita usab sa ubos). Hisguti ang kaimportante sa matag miyem-
bro nga nagbuhat sa iyang bahin aron sa paghimo sa tibuok
Simbahan nga magalihok og maayo (tan-awa sa D&P
84:109–10) ug sa unsang paagi nga ang pagpalambo sa atong
mga calling usa ka paagi nga kita mopaluyo sa atong mga lider.

Sa wala pa si Jetro mitambag ni Moises, ang tsart sa organi-
sasyon sa Israel mahimong makita sama sa mosunod:

Human maorganisar og usab ug mabahin-bahin ni Moises
ang iyang responsibilidad, ang usa ka tsart sama sa mosunod
mahimong idugang:

Exodo 19:3–6. Ang Ginoo motabang kanato nga moduol
ngadto kaniya ug mahimong sama kaniya. (15–20 ka 
minutos)

Pagdrowing o pagpakita og usa ka hulagway sa usa ka sudla-
nan sa bahandi ug pangutan-a ang mga estudyante sa paglis-
ta og duha o tulo sa ilang labing bililhon nga mga kabtangan
ug dili ipakita ang lista ngadto ni bisan kinsa. Ipapangita nila
ang Exodo 19:3–6 ug ipapangita kon, sa tanan nga iyang na-
angkon, unsa ang gusto sa Dios alang sa usa ka “hamili nga
bahandi.” Ipasabut nga sa atong panahon ang pulong nga
hamili nagpasabut og usa ka butang nga lahi o dili kasagaran.
Hinoon, sama sa giingon ni Elder Russell M. Nelson:

Ipangutana: Unsa nga mga milagro ang gipanalangin sa Dios
sa mga Israelita aron sa pagtabang sa pagdala kanila ngadto
kaniya? (tan-awa sa Exodo 19:4). Hangyoa ang mga estudyante
sa pagpangita ug pagmarka sa mga pulong nga kon ug dayon
diha sa bersikulo 5 ug isulti kon unsa ang kinahanglan nga bu-
haton sa Israel aron mamahimong espesyal nga bahandi sa
Ginoo. Hisguti ang pipila sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man ang gitudlo sa Exodo 19:3–6 kanato mahitungod
sa unsay bililhon sa Ginoo?

• Sa unsang paagi nga kana matandi ngadto sa inyong lista sa
bililhon nga mga kabtangan? (tan-awa usab sa Moises 1:39).

• Sa unsang paagi nga ang Exodo 19:3–6 nakatabang kanin-
yo nga makasabut kon ngano nga ang Ginoo miluwas sa
Israel sa pagkaulipon sa Ehipto?

• Unsa nga mga matang sa mga butang nga ang mga tawo
anaa sa pagkaulipon karon?

• Unsa nga mga milagro ang gihatag sa Ginoo aron sa paglu-
was kanato gikan sa mga sala ug mga tintasyon nga naka-
pabilin kanato diha sa pagkaulipon? (tan-awa sa Alma
7:10–16).

• Unsa man ang kinahanglan gayud natong buhaton aron
mamahimong espesyal nga bahandi sa Ginoo? Ngano
man? (tan-awa sa Exodo 19:5–6; Mosiah 18:8–10; Moroni
10:32–33).

Ang Exodo 20 nagsulti kanato mahitungod sa Ginoo nga
naghatag sa mga anak sa Israel sa Napulo ka mga Sugo.
Samtang magtuon kamo niini, dapita ang mga estudyante sa

“Sa Daang Tugon, ang Hebreohanon nga pulong diin
ang hamili gihubad mao ang segullah, nga nagpasabut
og ‘bililhon nga kabtangan’ o ‘bahandi.’ Sa bag-ong
Tugon, ang Greek nga pulong diin ang hamili gihubad
mao ang peripoiesis, nga nagpasabut og ‘kabtangan,’ o
‘usa ka pagbaton.’

“Sa ingon, atong makita nga ang pulong sa kasulatan
nga hamili nagpasabut sa ‘bililhon nga bahandi,’ nga
‘hinimo’ o ‘pinili sa Dios.’ Aron kita mailhan … ingon
nga hamili nga mga tawo sa [sa Ginoo] mao ang kina-
tas-an nga ang-ang sa pagdayeg” (sa Conference
Report, Abr. 1995, 44; o Ensign, Mayo 1995, 34).
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paghunahuna mahitungod sa kalabutan niadto nga mga sugo
sa atong pagkahimong “hamili nga bahandi” sa Dios.

Exodo 19:3–25. Ang pagsulod ngadto sa presensya sa
Ginoo nagkinahanglan nga kita mangandam pinaagi sa
pagkahimong takus ug matinud-anon. (20–25 ka minutos)

Sa pagpaila sa Exodo 19:3–25, hangyoa ang mga estudyante
sa pagsulti mahitungod sa pipila sa ilang paborito nga mga
dapit nga bisitahan. Ipapasabut nila kon unsa ka mahal kon
moadto niadto nga mga dapit, sama sa mga gasto sa pamasa-
he ug mga bayranan sa pagsulod.

Ipakita ang usa ka hulagway sa Bukid sa Sinai (tan-awa sa
pasiuna sa Exodo 19 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon)
ug sultihi ang mga estudyante nga si Moises gusto nga moda-
la sa iyang mga tawo didto apan dili sila andam sa pagbayad
sa espirituhanon nga bili aron makaadto didto. Ipasabut nga
si “Moises … nagtinguha nga makugihon sa pagbalaan sa
iyang katawhan nga unta sila makakita sa nawong sa Dios”
(D&P 84:23), nga mao gayud ang kanunay nga tumong sa
mga propeta sa Dios.

Si Propeta Joseph Smith mitudlo:

Si Presidente Ezra Taft Benson, isip Presidente sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon:

Ingon nga ang Bukid sa Sinai alang ni Moises ug sa mga anak
sa Israel mao usab ang templo ngari kanato. Ipabasa sa mga
estudyante ang Exodo 19:5–13 ug tan-awa kon unsa ang giki-
nahanglan alang sa mga tawo aron makasulod ngadto sa pre-
sensya sa Ginoo. Ipakita ang usa ka hulagway sa shofar (usa
ka trumpeta gikan sa sungay sa toro nga karnero, sama sa usa
nga makita sa ubos) ug pangutan-a kon unsa ang buhaton sa

mga tawo kon patingugon na ang trumpeta. Ipabasa sa mga
estudyante ang Exodo 20:18–19 ug isulti kon unsa ang gibu-
hat sa mga tawo.

Basaha ang Exodo 19:16–19 ug Doktrina ug mga Pakigsaad
84:23–24 ug hisguti kon ngano man kaha nga ang mga tawo
nahadlok nga motungas aron makigkita sa Ginoo sa dihang
sila gitawag. Ipangutana:

• Imbis nga mamahimong takus sa ilang mga kaugalingon,
kinsa man ang gusto sa mga Israelita nga makigkita sa
Ginoo alang kanila?

• Aduna bay mga tawo sa kalibutan karon nga wala motuo
sa mga propeta o kinsa naghunahuna nga ang usa ka pro-
peta mao lamang ang tawo kinsa makaistorya sa Dios?

• Unsa man nga mga panalangin ang mawala kanato kon
kita modumili sa pagpatalinghug sa tawag nga moduol
ngadto ni Kristo?

Pag-andam og tsart sama sa mosunod diha sa pisara, apan
ayaw ibutang ang tubag:

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 7:18–21 ug pasulati og
mga tubag ang Enoch ug ang iyang katawhan. Tungod sa
ilang nakat-unan mahitungod ni Moises ug sa mga Israelita,
hangyoa sila sa pagsulat niana nga kolum. Hisguti ang kalai-
nan tali sa mga katawhan ni Enoch ug sa mga katawhan ni
Moises (tan-awa ilabi na sa Exodo 20:18–19; D&P 84:23–24).
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“Giunsa man pagdala ni Adan ang iyang mga kaliwa-
tan ngadto sa presensya sa Ginoo?

“Ang tubag: Si Adan ug ang iyang mga kaliwatan mi-
sulod ngadto sa kapunongan sa priesthood sa Dios.
Karon kita makaingon nga sila miadto ngadto sa
Balay sa Ginoo ug midawat sa ilang mga panalangin”
(“What I Hope You Will Teach Your Children about
the Temple,” Ensign, Ago. 1985, 9).

“Mao kini ang hinungdan kon ngano nga si Adan mi-
panalangin sa iyang kaliwatan [didto sa walog sa
Adan-ondi-Ahman (tan-awa sa D&P 107:53–54)]; siya
gusto nga modala kanila ngadto sa presensya sa Dios.
Sila nangita sa usa ka siyudad, ubp., ‘kinsang magtu-
tukod ug magbubuhat mao ang Dios.’ (Mga
Hebreohanon 11:10.) Si Moises nagtinguha sa pagdala
sa mga anak sa Israel ngadto sa presensya sa Dios,
pinaagi sa gahum sa Priesthood, apan dili siya maka-
himo” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 159).
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Hisguti kon sa unsang paagi nga kadto nga mga pangutana
magamit kanato sa pag-ila kon unsay piho nga gihangyo sa
Ginoo nga atong buhaton. Isip usa ka sukaranan, mahimo ni-
mong hisgutan, sa kinatibuk-an nga mga pulong, ang nag-
unang mga kinahanglanon aron makaangkon og usa ka
rekomend sa templo. Kon kita takus nga mosulod sa balay sa
Ginoo, kita makasulod sa iyang presensya (tan-awa sa D&P
97:15–17). Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang mo-
tino sa ilang pagkaandam sa pagsulod sa presensya sa Dios.

Exodo 20:1–17 (Scripture Mastery, Exodo
20:3–17). Ang Napulo ka mga Sugo nagtud-

lo kanato kon unsaon sa paghigugma sa Dios ug sa
atong mga silingan. Ang pagsunod niadto nga mga sugo
makapasarang kanato sa pagsulod sa presensya sa
Ginoo. (75–90 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon pamilyar ba sila sa
Napulo ka mga Sugo. Pabutangi nila og numero 1 ngadto sa
10 ang usa ka piraso nga papel ug pasulaya sa paghingalan
ang tanan niini sumala sa pagkahan-ay. (Kon nahibalo ka og
paagi aron sa pagtabang kanila nga mahinumdom sa Napulo
ka mga Sugo, mahimo nimo kining itudlo.)

Si Jesus mitingub sa tanan nga Napulo ka mga Sugo ngadto
sa duha ka mga sugo. Ipabasa sa mga estudyante ang Mateo
22:36–40 ug ilista sa pisara kadtong duha ka mahinungda-
nong mga sugo. (Higugmaa ang Dios ug higugmaa ang in-
yong silingan.) Samtang magtuon kamo sa Napulo ka mga
Sugo, ipagrupo sa mga estudyante ang matag usa niini ubos
sa usa niadto nga mga ulohan. (Mga Sugo 1–4 may kalabutan
sa paghigugma sa Dios ug ang 5–10 may kalabutan sa paghi-
gugma sa atong mga silingan.)

Ribyuha kon unsa ang gusto nga buhaton sa Ginoo alang sa
mga anak sa Israel ug kon unsa ang gikinahanglan kanila
aron makaangkon niana nga pribilehiyo (tan-awa sa Exodo
19:5–11, D&P 84:19–23). Tabangi ang mga estudyante sa pag-
diskobre sa mosunod:

• Ang mga tawo andam gayud sa pagbuhat sa bisan unsa
nga gisugo sa Ginoo (tan-awa sa Exodo 19:8).

• Walay usa nga gitugutan sa pagtungas sa bukid hangtud
nga ang Ginoo hingpit nga nakapahimangno kanila (tan-
awa sa Exodo 19:12, 21–25).

• Ang Ginoo miahatag dayon kanila og mga sugo (tan-awa
sa Exodo 20–23).

• Ang mga tawo misulod sa pakigsaad sa pagsunod sa
mga sugo ingon sa gipasabut ngadto kanila (tan-awa sa
Exodo 24:3).

• Kapitoan ka mga elder sa Israel ang nakakita sa Ginoo
sama sa gisaad (tan-awa sa Exodo 24:9–11).

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang Napulo
ka mga Sugo mao ang sukaranan sa unsay gikinahanglan sa
mga Israelita aron madawat ang tanan nga mga panalangin
nga gitinguha sa Ginoo nga ihatag kanila.

Ang matag usa sa Napulo ka mga Sugo namahayag o nagpa-
sabut sa mga buhat o mga kinaiya nga ang Ginoo nagkina-
hanglan o nagdumili. Adunay positibo nga mga aspeto sa
matag sugo diin kita kinahanglan nga matinguhaon nga moa-
pil (tan-awa sa D&P 58:26–28). Isip usa ka klase o sa indibid-
wal nga paagi, ipagamit sa mga estudyante ang mosunod nga
mga lakang samtang magtuon sa matag usa sa Napulo ka
mga Sugo. Tan-awa ngadto sa kapitulo nga “Ang Napulo ka
mga Sugo” sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 127–35)
alang sa panabang kon gikinahanglan.

1. Basaha ang Exodo 20 ug ilha ang usa sa mga sugo.

2. Ihulagway kon unsa ang kahulugan ug buot ipasabut sa
mga sugo.

3. Ilista ang pipila sa mga buhat nga makonsiderar nga dili
pagsunod sa sugo.

4. Ilista ang positibo o makapadasig nga mga buhat nga
atong mahimo aron magamit ang sugo diha sa atong mga
kinabuhi.

Pwede kang maghimo og worksheet nga sulatan sa matag
estudyante samtang maghisgut sa matag sugo. Tan-awa ang
mosunod nga dili kompleto nga ehemplo:

Human sa pagtuon sa tanan nga Napulo ka mga Sugo, pag-
pakita og usa ka tabanog o hulagway sa usa ka tabanog ug
isulat sa pisara ang Ang mga sugo sama sa _______________.
Ipangutana: Unsa man ang nakapabilin sa usa ka tabanog nga
naglupad sa kahanginan? (Kadaghanan sa mga estudyante
moingon nga tungod sa hangin.) Pangutan-a sila kon alang sa
unsa ang higut ug unsay mahitabo kon ang higut mabugto.
Tabangi sila sa pagdiskobre nga bisan og ang higut mahi-

Sugo

5. “Tahuron mo
ang imong
amahan ug
ang imong
inahan.”

6. “Dili ka 
magpatay.”

Kahulugan

Paghigugma;
pagtahud; 
pagsunod diha
sa katarung.

Dili mopaagas sa
walay sala nga
dugo.

Mga 
Paagi nga
ang mga
Tawo Dili
Mosunod
sa Sugo

Dili maminaw 
sa tambag; dili
magmatinahuron;
paghatag og kau-
lawan sa pamilya.

Ang mga abors-
yon; pagpatay sa
tanan nga mga
matang; kasuko
ug kasilag nga
maoy hinungdan
sa pisikal nga
kadaut o gani
ang sinugdanan
sa mga gubat.

Positibo
nga mga
Paggamit
sa Akong
Kinabuhi

Pagpakigtambag
sa mga ginika-
nan; sundon ang
ilang tambag.

Tahura ang tanan
nga kinabuhi.
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mong mopabilin sa tabanog nga molupad-lupad sa bisan
asa mohuyop ang hangin, kon wala ang higut ang tabanog
dili gayud makalupad. Ipatandi sa mga estudyante ang hi-
gut sa tabanog ngadto sa mga sugo. Ipangutana: Ang mga
sugo makapaubos ba kanato o makatabang kanato sa pag-
saka sa mas taas? (tan-awa sa 1 Nephi 13:37; Ether 4:19).
Tabangi sila nga makasabut nga bisan og ang mga sugo
daw mapugnganon, kini makatabang kanato nga mahi-
mong gawasnon gikan sa sala.

Ipakompleto sa mga estudyante ang han-ay sa mga pulong
diha sa pisara uban sa mga butang nga nagsimbolo kon sama
sa unsa ang mga sugo, sama sa usa ka tukuranan nga bato,
usa ka mapa sa agianan, mga yawe, ug usa ka hagdanan.
Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang mga sugo
gihatag aron sa pagtabang kanato nga magmalipayon karon
ug sa kahangturan.

Exodo 21–24. Ang Exodo 21–24 naglangkob sa mga
ehemplo sa paggamit sa Napulo ka mga Sugo ngadto sa
piho nga mga sitwasyon. Ang pakig-uli ug matarung nga
pagpuyo, dili pagpanimalos, mao ang importante nga
mensahe sa balaod ni Moises. (30–60 ka minutos)

Pagpili og pipila ka mga sitwasyon gikan sa Exodo 21–23 nga
ipakigbahin sa klase. Samtang imong gipakigbahin ang matag
sitwasyon, himoa nga mga maghuhukom ang imong mga es-
tudyante ug ipatino kon unsa sa ilang hunahuna ang motag-
baw sa kaangayan diha sa matag sitwasyon. Dayon
patan-awa sila ngadto sa mga bersikulo nga nagrekord sa gii-
ngon sa Ginoo nga kinahanglang buhaton diha sa matag si-
twasyon. Pananglitan: Kon manghulam kamo og usa ka pala
gikan sa inyong silingan ug naguba kini samtang naggamit
niini, unsa man ang kinahanglan ninyong buhaton? Human
sa pipila ka panaghisgut, ipabasa sa mga estudyante ang
Exodo 22:14–15 ug tan-awa kon unsa ang gisugo sa Ginoo.

Human sa pagtuon sa pipila ka mga ehemplo, isulat ang mga
pulong panimalos ug pakig-uli diha sa pisara ug hangyoa ang

mga estudyante sa pagpasabut sa kalainan sa mga kahulugan
niadtong duha ka mga pulong. Sa pagtabang kanila, ipatandi
nila ang Exodo 21:24–25 sa Exodo 22:1.

Sultihi ang mga estudyante nga daghang mga tawo ang nag-
hunahuna nga ang Exodo 21:24 naghulagway sa balaod ni
Moises. Sila nagtan-aw niini isip usa ka balaod sa panima-
los–-pagbuhat ngadto sa uban sama sa ilang gibuhat nganha
kaninyo. Iparibyu sa mga estudyante ang mga ehemplo nga
bag-ohay pa lang nila nga gitun-an kon sa unsang paagi na-
gamit ang balaod ug hisguti kon ang balaod nagkinahanglan
ba og panimalos o pakig-uli (tan-awa sa komentaryo alang sa
Exodo 22:1–17 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 139–40).

Basaha ang Exodo 23:1–9 uban sa imong mga estudyante ug
pangutana:

• Sa unsang paagi nga ang mga kaubanan sa grupo usahay
mosulay sa pag-impluwensya kanato aron dili mosunod sa
mga sugo?

• Unsa nga mga pakigrelasyon ang atong mahimo aron sa pag-
tabang kanato nga mabuntog kadto nga mga pagpamugos?

• Unsa ang mga panalangin sa pagkamasulundon ngadto sa
mga balaod sa Dios?

• Unsa man kaha ang epekto niini diha sa atong katilingban
kon ang mga tawo magsunod niini nga mga balaod?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 23:20–33 ug ilista ang
mga panalangin nga gisaad sa Ginoo sa Israel ug ang mga pa-
sidaan nga iyang gihatag kanila (tan-awa sa komentaryo alang
sa Exodo 23:20–31 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 141).

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang balaod
ni Moises dili karaan nga balaod ug nga kini nagkinahanglan
og matarung nga pamatasan ug pagkamatinud-anon ngadto
sa mga pakigsaad. Ipangutana: Kanus-a man kita nakigsaad
sa pagsunod sa mga sugo? (tan-awa sa D&P 20:77, 79.) 

Basaha ang Exodo 24:1–11 uban sa imong mga estudyante ug
hisguti ang kasinatian nga nasinati sa kapitoan ka mga elder
sa Israel uban sa Ginoo tungod sa ilang pagkamatinud-anon.
Si Elder Bruce R. McConkie miingon:

“Kon wala ‘ang gahum sa pagkadiosnon,’ buot ipasa-
but nga kon wala ang pagkamatarung, ‘walay tawo
ang makakita sa nawong sa Dios, gani sa Amahan, ug
mabuhi.’ Ang dili matarung masunog sa iyang presen-
sya. ‘Karon kini si Moises yano nga nagtudlo ngadto
sa mga anak sa Israel didto sa kamingawan, ug nagti-
nguha nga makugihon sa pagbalaan sa iyang kataw-
han nga unta sila makakita sa nawong sa Dios.’ Aron
mabalaan kinahanglan nga limpyo, putli, walay lama,
gawasnon gikan sa sala. Sa kaulahian ug katapusan
nga adlaw, ang mga gibalaan mao kadtong anaa sa ce-
lestial nga gingharian, ang gingharian diin ang Dios
ug si Kristo nagpuyo. ‘Apan sila [ang mga anak sa
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Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang tinuod nga ka-
linaw ug kalipay ug ang mahangturon nga mga panalangin
moabut gikan sa pagsunod sa mga sugo.

Pasiuna
Sa Bukid sa Sinai, gipadayag sa Ginoo ngadto ni Moises ang
usa ka mahimayaon nga plano sa pagtubos sa mga anak sa
Israel. Kini nga plano nagtanyag kanila og oportunidad sa pag-
dawat sa kahingpitan sa iyang himaya (tan-awa sa Exodo 25:8;
40:34–38; D&P 84:19–24). Isip kabahin niini nga plano, si
Moises nakadawat og mga pagpanudlo mahitungod sa pagtu-
kod sa tabernakulo, sa katuyoan niini, ug kadtong kinsa modu-
mala sa sulod niini. Sa sulod niana nga tabernakulo ang mga
anak sa Israel makadawat og priesthood nga mga ordinansa ug
mga pakigsaad sa kaluwasan, ug daghan sa mga kamatuoran
nga gipadayag niana nga higayon mao usab gihapon ang gibu-
hat diha sa atong mga templo karon. Kadaghanan sa impor-
masyon gibalik-balik og kaduha; Exodo 25–30 mao ang mga
plano nga nadawat ni Moises alang sa tabernakulo, samtang
ang mga kapitulo 35–40 naghulagway sa aktwal nga pagtukod.

Ang Exodo 32–34 naglangkob sa makalilisang nga asoy kon
sa unsang paagi nga ang mga anak sa Israel nawad-an sa ka-
hingpitan sa mga panalangin sa priesthood tungod sa pagka-
masinupakon ug, isip resulta, nakadawat sa mas ubos nga
bahin. Sa wala pa si Moises motungas aron sa pagdawat sa
mga papan nga bato, ang mga anak sa Israel nakigsaad sa
pagsunod sa mga sugo sa Ginoo (tan-awa sa Exodo 24:1–7).
Hinoon, sa dihang wala na si Moises, ang mga Israelita wala

motuman sa ilang mga pakigsaad, nga misangput sa nagkadi-
yutay nga mga panalangin ug mga oportunidad.

Ikonsiderar kon sa unsang paagi nga kini nga mga kapitulo
magamit sa inyong kaugalingon nga kinabuhi samtang kamo
naningkamot sa pagtuman sa mga pakigsaad nga inyong gi-
himo uban sa Ginoo. Tan-awa ang sama ni Kristo nga ehem-
plo ni Moises samtang siya naghigugma, nangamuyo, ug
nagpadayon sa pagtudlo ug paggiya sa mga anak sa Israel.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Dios nagpahimangno sa iyang mga anak sa pagtukod

og mga templo. Ang mga templo mao ang mga dapit diin
ang mga pakigsaad pagahimoon ug ang mga ordinansa sa
kaluwasan pagadawaton. Ang mga baruganan gitudlo nga
nagpadayag og usa ka sundanan kon unsaon sa pagbalik
ngadto sa presensya sa atong Langitnong Amahan (tan-
awa sa Exodo 25–31; 35–40).

• Ang mga kalalakin-an kinahanglan gayud pagatawgon sa
Dios ug ordinahan ngadto sa priesthood niadtong kinsa adu-
nay awtoridad (tan-awa sa Exodo 28:1; tan-awa usab sa Mga
Hebreohanon 5:4; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo, 1:5).

• Ang pagkamasinupakon makapugong kanato sa mga pri-
bilehiyo ug mga panalangin nga gitinguha sa Ginoo nga
ihatag kanato (tan-awa sa Exodo 32:7–9, 15–16; tan-awa
usab sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, HJS, Exodo
34:1–2,14; D&P 84:19–25).

• Ang Ginoo nagpakita ngadto sa matarung nga mga tawo
dinhi sa yuta sumala sa iyang kabubut-on (tan-awa sa Exodo
33:11; tan-awa usab sa Exodo 24:9–10; Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, HJS, Exodo 33:20, 23; D&P 88:67–68; 93:1).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 14, “The
Tabernacle,” usa ka makasaysayanon nga panghitabo

o proseso nga gihimo kaniadto nga nagtudlo sa simbolo sa ta-
bernakulo (tan-awa sa Old Testament Video Guide alang sa mga
sugyot sa pagtudlo).

Exodo 25–40. Ang tabernakulo usa ka sagrado nga
dapit ngadto sa mga anak sa Israel, ingon nga ang

templo ngari kanato. Ang mga ordinansa sa kaluwasan
nga nadawat didto nagtudlo og usa ka sundanan alang sa
pagbalik ngadto sa presensya sa Langitnong Amahan.
(40–50 ka minutos)

Sa dili pa moabut ang mga estudyante, paggamit og tape o
pisi aron sa paghimo diha sa sawog sa klasehanan og usa ka
latid sa tabernakulo ug ang gawas nga nataran niini (tan-awa
sa diagram sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 155).
Adornohi ang klasehanan og mga hulagway sa karaan ug sa
bag-o nga mga templo o pagdrowing ug sulati diha sa pisara
ang tabernakulo ug ang gawas nga nataran niini.

S  M  T  W  TH  F  S

Exodo 25–40

Israel] nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing ug dili
makalahutay sa iyang atubangan’–– tungod kay wala
sila mahimong putli sa kasingkasing––‘busa, ang
Ginoo sa iyang kasuko, kay ang iyang kasuko nagdi-
laab batok kanila, nanumpa nga sila dili gayud maka-
sulod ngadto sa iyang kapahulayan samtang anaa sa
kamingawan, diin nga kapahulayan mao ang kahing-
pitan sa iyang himaya.’ (D&P 84:21–24.) Ang tanan
nga Israel makakita unta sa Ginoo kon sila naminaw
pa sa tambag ni Moises, apan diyutay lamang ang na-
minaw. Sa usa ka higayon, pananglitan, sila si Moises
ug Aaron, Nadab ug Abihu kinsa anak nga mga lalaki
ni Aaron, ug ang ‘kapitoan nga mga elder sa Israel …
nakakita sa Dios sa Israel,’ samtang ang mga panon
kinsa gipaningkamutan ni Moises nagpabilin diha sa
kangitngit ug dulom nga kahimtang (Exodo 24:9–10)”
(A New Witness for the Articles of Faith, 494).

Ang Basahon sa Exodo
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Hangyoa ang mga estudyante sa pagpasabut sa katuyoan sa
mga templo. Ang mga kasulatan naghisgut mahitungod sa
duha ka kinatibuk-an nga mga katuyoan sa mga templo.
Ipabasa sa mga estudyante ang mosunod nga mga kasulatan
ug ipasulti kon unsa kadto nga mga katuyoan:

• Exodo 25:8; 29:42–45; D&P 97:15–16 (Aron mahimong usa
ka balay sa Ginoo.)

• D&P 124:38–41 (Aron sa paghimo og mga pakigsaad ug
pagdawat sa sagrado nga mga ordinansa.)

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang usa ka
importante nga katuyoan sa templo mao ang pagtudlo kanato
og daghan pa mahitungod sa plano sa kaluwasan ug kon un-
saon sa pagdawat sa tanan nga mga panalangin niana nga
plano––karon ug sa kahangturan. Ingon usab niini ang taber-
nakulo sa Israel, nga mao ang ilang templo.

Drowinga ug sulati ang diagram sa tabernakulo ug ang ga-
was nga nataran niini diha sa pisara, sama sa usa nga gipaki-
ta sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (p. 155). Ipatino sa mga
estudyante kon asa dapit makit-an ang ilang lingkuranan di-
ha sa “tabernakulo” nga imong gihimo diha sa salog sa klase-
hanan sa wala pa ang klase. Igrupo ang mga estudyante
sumala sa dapit nga ilang nahimutangan ug ipareport nila
kon unsay nahitabo niana nga bahin sa tabernakulo ug unsay
matudlo niini kanato mahitungod sa pag-uswag ngadto sa ki-
nabuhing dayon. Ang mga estudyante nga anaa sa gawas nga
nataransa tabernakulo kinahanglan nga moreport mahitungod
sa altar sa sakripisyo ug sa dolang sa tubig; kadtong anaa sa
balaan nga dapit moreport mahitungod sa lamesa sa tinapay,
ang bulawan nga tangkawan, ug sa altar sa pagsunog sa insi-
yenso; kadtong anaa sa Balaan sa mga Balaan moreport mahi-
tungod sa arka sa pakigsaad. Ipagamit nila ang seksyon alang
sa Exodo 25–27; 30 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa
pagtuon sa pagpangita sa impormasyon diha sa mga kasula-
tan ug sa mga pangutana nga motabang kanila sa paghubad
sa kamahinungdanon sa ebanghelyo sa matag butang.

Inigka human og andam sa mga grupo sa ilang mga report, isu-
roy og dungan ang mga estudyante sa klasehanan nga taberna-
kulo, nga ang mga sakop sa matag grupo nagpasabut sa dapit
diin sila gisangunan ug sa kamahinungdanon sa ebanghelyo sa
matag butang. Idugang ang impormasyon mahitungod sa ka-
mahinungdanon sa ebanghelyo sa mga butang ngadto sa dia-
gram diha sa pisara ingon sa gihatag sa mga report (tan-awa sa
diagram sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 156).

Kon aduna niini, ipakita sa mga estudyante ang mga hulag-
way sa bag-o nga mga templo nga makita sa magasin Mga
Templo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw (31138). (Ang uban nga mga tinubdan alang sa
mga hulagway naglakip sa mga librarya sa meetinghouse,
mga magasin sa Simbahan, ug pakete sa mga hulagway sa
ebanghelyo [gospel art picture kit].) Ipakita kon sa unsang pa-
agi nga ang mga kasangkapan ug mga lawak niini nga mga
templo nagsugyot usab og usa ka sundanan alang sa pagbalik
ngadto sa presensya sa atong Langitnong Amahan.

Pasulata ang matag estudyante og labing minus duha ka mga
butang nga ilang nakat-unan gikan niini nga kalihokan. Kon
kamo aduna pay oras, dapita ang pipila kanila sa pagpakig-
bahin sa ilang gisulat.

Exodo 28:1. Ang mga kalalakin-an kinahanglan gayud paga-
tawgon sa Dios ug ordinahan ngadto sa priesthood niad-
tong kinsa adunay awtoridad. (15–20 ka minutos)

Samtang ang klase nagtan-aw, panghulam og usa ka butang
nga mahalon, sama sa usa ka relo o usa ka singsing, sa usa sa
imong mga estudyante. Dayon ibaligya kini og barato ngadto
sa uban diha sa klase. Kon ang tag-iya sa mga butang mosu-
pak, pangutan-a ang klase kon unsay sayop sa imong pagsu-
lay og baligya sa butang sa laing tawo. (Ikaw walay katungod
o awtoridad sa pagbuhat sa ingon.) Hangyoa ang mga estud-
yante sa pagtandi sa imong gibuhat ngadto sa sitwasyon diin
ang usa ka tawo kinsa wala maghupot sa priesthood nagtan-
yag sa pagbunyag sa usa ka dili miyembro nga higala.
Ipangutana: Balido ba ang bunyag? Nganong dili man?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 28:1 ug tan-awa kon
unsa ang gitawag sa Ginoo nga pagadawaton ni Aaron ug sa
iyang anak nga mga lalaki. Hangyoa sila sa pagmarka ug pag-
cross-reference sa Exodo 28:1 uban sa Mga Hebreohanon 5:1, 4
ug sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5. Ipangutana:
Sumala niini nga mga bersikulo, sa unsang paagi nga ang usa
ka tawo pagatawgon ngadto sa priesthood?

Si Presidente David O. McKay misulat:

Si Elder Bruce R. McConkie misulat:

“Ang priesthood mao ang gahum ug awtoridad sa
Dios nga gihatag ngadto sa tawo dinhi sa yuta aron sa
pagbuhat diha sa tanan nga mga butang alang sa ka-
luwasan sa mga tawo…. Gawas kon ang mga nanga-
lagad sa Ginoo aduna gayud niini nga awtoridad 

“Kini nga pangutana mahitungod sa balaan nga awtori-
dad mao ang usa sa mahinungdanon nga butang nga
nagpaila sa Simbahan ni Jesukristo gikan sa Protestante
nga mga tinuohan sa Kristyanismo. Sa yano, ang dili
masaypan nga mga pulong sa Simbahan namahayag
nga ‘ang usa ka tawo kinahanglan gayud pagatawgon
sa Dios, pinaagi sa pagpanagna, ug pinaagi sa pagpan-
dong sa mga kamot niadto kinsa adunay pagtugot sa
pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa pagpangalagad sa
mga ordinansa niini.’ (Mga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo, Nu. 5.) Niini nga pamahayag ang Simbahan mi-
balik sa mga pulong sa usa kinsa nagpamatuod sa aw-
toridad ni Kristo sa Kinatung-an sa Panahon, ug kinsa,
sa pagsulat niini gayud nga pangutana, miingon, ‘Ug
walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang ka-
ugalingon diha sa maong katungdanan, kondili sa Dios
tinawag siya alang niini maingon kang Aaron.’ (Mga
Heb. 5:4.)” (Gospel Ideals [1953], 165).
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Ang Exodo 28:1 mao ang kang Aaron ug sa iyang anak nga
mga lalaki nga tawag sa pagpahinungod ug pagdihog aron sa
pagpangalagad diha sa katungdanan sa pagkapari.

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang tinuod nga
awtoridad sa priesthood sa Dios makita diha sa Simbahan tu-
ngod kay ang tanan kinsa naghupot sa priesthood gitawag sa
Dios ug giordinahan sama ni Aaron ug sa iyang anak nga
mga lalaki.

Exodo 28. Ang mga sinina nga atong gisul-ob nagtabang
sa pagpadangat sa mga mensahe. (15–25 ka minutos)

Ipakita sa mga estudyante ang mga hulagway gikan sa mga
magasin o sa mga newspaper mahitungod sa mga tawo nga
nagsul-ob og nagkalain-laing nga mga matang og mga istilo
sa sinina. Hangyoa sila sa pagtan-aw kon giunsa sa usa ka ta-
wo pagsinina ug ipasabut kon unsa ang masulti niini mahitu-
ngod sa unsa man kaha ang buhaton sa tawo, kon asa man
kaha paingon ang tawo, ug bisan unsa nga mensahe nga sa
ilang hunahuna mao ang mapadangat sa sininaan.

Hangyoa ang usa ka estudyante kinsa apil sa sports sa paghu-
lagway sa matang sa sinina nga iyang isul-ob, lakip na ang
gamit sa matag butang o mensahe nga gustong ipaabut niini.
Ipangutana:

• Angayan ba nga inyong isul-ob ang inyong mga gamit sa
sports ngadto sa usa ka pormal nga panihapon o ngadto sa
sakrament miting? Nganong dili man?

• Sa unsang paagi nga ang atong gisul-ob makaimpluwensya
sa atong kinaiya ug sa pagsalig sa kaugalingon?

Basaha ang Exodo 28:2–4 ug ilha kon unsa ang gipadayag sa
Dios kabahin ni Aaron ug sa iyang anak nga mga lalaki.
Ipangutana:

• Unsa man ang atong makat-unan gikan sa kamatuoran nga
ang Ginoo mipadayag kon unsay kinahanglang sul-ubon
sa usa ka pari diha sa tabernakulo?

• Ang Ginoo mihimo ba og susama nga mga mando sa atong
panahon karon?

Ipatino sa mga estudyante ang unom ka mga butang sa sini-
na nga gihisgutan niadto nga mga bersikulo ug ilista kini sa
pisara. Gamita ang komentaryo alang sa Exodo 28; 39:1–43
sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 151–53) sa pagtabang
kanila nga makasabut sa mga kahulugan ug sa girepresentar
sa sinina.

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Jeffrey
R. Holland, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang inyong nakat-unan gikan sa pamahayag ni
Elder Holland?

• Sa unsang paagi nga ang pagsinina sa mga naghupot sa
Aaronic Priesthood nakadugang sa kasagrado sa sakra-
mento?

• Ngano nga magsul-ob man kita og puti nga sinina kon kita
bunyag 

Ribyuha ang mga lagda alang sa sinina ug panagway diha sa
Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan pamplet (p. 8). Tabangi
ang mga estudyante nga makasabut nga adunay daghang hi-
gayon nga, sama sa mga pari sa tabernakulo, ang ilang pagsi-
nina makatabang kanila sa pagtuman sa ilang mga pakigsaad
sa bunyag nga mobarug isip mga saksi sa Dios (tan-awa sa
Mosiah 18:10–12).

Exodo 29. Ang paagi nga ang mga indibidwal gipahinu-
ngod, o gigahin, aron sa pagdumala sa tabernakulo sa
karaan nga panahon makatudlo kanato kon unsaon sa
pagpangandam aron sa pagsulod sa balay sa Ginoo.
(30–40 ka minutos)

Dapita ang mga estudyante nga hilum nga maghunahuna ma-
hitungod sa pag-adto sa templo o hinuktukan ang labing sagra-
do nga kasinatian sa sulod sa templo. Pangutan-a sila kon
unsay ilang mahimo aron sa pagpangandam nga makatambong

“Pwede ba kong mosugyot nga kon mahimo ang usa
ka puti nga polo mao ang isul-ob sa mga deacon, mga
teacher, ug mga priest kinsa mangalagad sa sakra-
ment. Alang sa sagrado nga mga ordinansa diha sa
Simbahan kita kasagaran mogamit og sinina nga
pang-seremonyas, ug ang usa ka puti nga polo makita
isip usa ka malumong simbolo sa puti nga sinina nga
inyong gisul-ob didto sa bunyaganan ug usa ka pag-
paabut sa puti nga polo nga sa dili madugay inyong
isul-ob didto sa templo ug sa inyong mga misyon.

“Kanang yano nga sugyot dili aron sa pag-inistrikto o
sa pormal nga balaod. Kita dili gusto nga ang mga de-
acon o mga priest mag-uniporme o sobra nga mabala-
ka mahitungod sa bisan unsa nga mga butang kondili
sa kaputli sa ilang mga kinabuhi. Apan ang paagi sa
pagsinina sa atong mga batan-on makatudlo og usa ka
balaan nga baruganan ngari kanatong tanan, ug kini
sa tinuoray mopadangat og kabalaan. Ingon sa gitudlo
ni Presidente David O. McKay, ang usa ka puti nga
polo nakadugang sa kasagrado sa balaan nga sakra-
ment (tan-awa sa Conference Report, Okt. 1956,
p. 89)” (sa Conference Report, Sept–Okt. 1995, 89;
o Ensign, Nob. 1995, 68).

gikan sa Ginoo sila dili makapagula sa mga yawa, ma-
kaayo sa masakiton, makahatag sa Espiritu Santo, ma-
kabunyag nga pagailhon sa langit, o makabuhat sa
bisan unsa sa daghan nga mga butang nga gigahin
nga pagahimoon sa mga tawo nga adunay tukma nga
gahum sa pagpangalagad diha sa yutan-on nga ging-
harian sa Ginoo. Tan-awa sa Lucas 9:1–6” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:748–9).
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sa templo ug sa paghimo niini nga labing maanindot nga kasi-
natian. Ipabasa nila ang Doktrina ug mga Pakigsaad 97:15–17
ug ipaila kon unsa ang gisulti sa Ginoo nga makapahimo sa
atong mga pag-adto sa templo nga magantihon ug unsa ang
makapahimo niini nga dili malampuson. Sa kinatibuk-an nga
paagi, ipakigbahin ang mga matang sa mga pangutana nga
ipangutana sa interbyu sa pagkuha og rekomend sa templo.
(Mahimo nimong dapiton ang usa ka lider sa priesthood
ngadto sa klase aron sa paghisgut niadto nga mga pangutana.)
Ipangutana: Unsa man ang atong buhaton kanunay aron sa
pagtabang kanato nga takus nga mosulod sa templo ug mas
masabtan ang mga panalangin niini?

Sultihi ang mga estudyante nga sila magtuon kon giunsa sa
mga pari sa pagpangandam aron makasulod sa tabernakulo
sa panahon ni Moises. Pahinumdumi sila nga tungod kay ang
mga Israelita wala mopasarang sa ilang mga kaugalingon alang
sa mas taas nga mga ordinansa, ang mga pari lamang ang ma-
kasulod ngadto sa labing sagrado nga mga bahin sa tabernaku-
lo. Ang pagpahinungod ug paggahin sa mga pari nagsimbolo
sa daghan nga mga paagi kon unsa gayud nga buhaton sa ta-
nan aron sa pagpangandam alang sa buhat sa templo.

Ipabuhat sa mga estudyante ang kalihokan B alang sa Exodo
28–29 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon ug
ipareport kon unsa ang ilang nakat-unan. Ilista ang unom ka
mga panghitabo diha sa pisara ingon nga kini gipaila ug his-
guti kon sa unsa kini nagrepresentar. Gamita ang mosunod
isip usa ka giya:

• Panghitabo 1: Si Aaron ug ang iyang anak nga mga lalaki
gihugasan og tubig, nga nagrepresentar sa pagkahimong
limpyo (tan-awa sa Moises 6:57).

• Panghitabo 2: Si Aaron ug ang iyang anak nga mga lalaki
misul-ob sa sagrado nga sinina, nga nagrepresentar sa pag-
sul-ob sa “bag-ong kinaiya” ug pagkahimong usa ka bag-
ong tawo sa Ginoo (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 3:10–14;
tan-awa usab sa komentaryo alang sa Exodo 28; 39:1–43 sa
Old TestamentOld Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 151–53).

• Panghitabo 3: Si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki
gidihogan og lana. Ang lana gigamit alang sa suga, nga
nagrepresentar sa Espiritu Santo. Ang Espiritu gihatag aron
sa paggiya sa mga kinabuhi (tan-awa sa 1 Samuel 16:13;
D&P 45:56–59).

• Panghitabo 4: Si Aaron ug ang iyang anak nga mga lalaki
mihalad og halad-tungod-sa-sala, nga nagrepresentar sa
sakripisyo sa tanan nga pagkadili matarung (tan-awa sa
Alma 22:18). Si Elder Neal A. Maxwell, usa ka sakop sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon:

• Panghitabo 5: Si Aaron ug ang iyang anak nga mga lalaki
mihalad og sinunog nga halad, nga nagrepresentar sa sak-
ripisyo ni Jesukristo (tan-awa sa Alma 34:14–16).

• Panghitabo 6: Ang dugo gibutang sa tuo nga dunggan, tuo
nga kumagko, ug tuo nga kumagko sa tiil ni Aaron ug sa
iyang anak nga mga lalaki. Ang dunggan nagrepresentar sa
pagpaminaw, ang kumagko nagrepresentar sa pagbuhat,
ug ang kumagko sa tiil nagrepresentar sa paglakaw. Kini
gihimo aron sa pagpakita nga sila kinahanglan nga mami-
naw sa pulong sa Dios, mobuhat kon unsay gustong ipabu-
hat sa Dios kanila, ug molakaw sa dalan nga gusto sa Dios
nga ilang pagalaktan (tan-awa sa Deuteronomio 10:12–13).

Ipabasa sa mga estudyante ang Moises 6:57–60 ug ipatandi
ang kasinatian ni Adan ngadto sa kang Aaron ug sa iyang
anak nga mga lalaki. Ang Ginoo mipasabut kang Adan nga
kita kinahanglan nga matawo pag-usab pinaagi sa tubig, sa
Espiritu, ug sa dugo (tan-awa sa b. 59) ug, pinaagi niini nga
proseso, “makapuyo sa iyang presensya” (b. 57). Si Adan gi-
ingnan nga “pinaagi sa tubig ikaw maghupot sa sugo; pinaagi
sa Espiritu ikaw kahatagan og kaangayan, ug pinaagi sa dugo
ikaw pagabalaanon” (b. 60).

Kini nga sundanan makita diha sa pagpahinungod ni Aaron
ug sa iyang anak nga mga lalaki:

• Sila gihugasan, nga malarawanon nga nagtugot kanila sa
pagsul-ob og bag-ong sinina, o pagkahimong usa ka bag-o
nga tawo.

• Sila gidihogan og lana, nga nagrepresentar sa Espiritu
Santo. Human madawat kini nga simbolo sa pagdihog sa
Espiritu, ang mga sakripisyo gihalad aron sa paghatag ka-
nila og kaangayan sa atubangan sa Dios.

• Sila gidihogan og dugo aron sa pagbalaan kanila, o himoon
sila nga balaan pinaagi sa dugo nga gipaagas alang kanila
(nga sa ilang kahimtang pinaagi sa usa ka hayop).

Si Aaron ug ang iyang anak nga mga lalaki mikaon sa sakri-
pisyo “diin ang pag-ula gihimo, sa pagpahinungod ug pagba-
laan kanila” (tan-awa sa Exodo 29:31–34), nga mao ang mga
rason nga kita moambit sa sakrament karon. Ang sakrament
naghulagway sa Pag-ula nga gihimo alang kanato, ug ang
pag-ambit niini nagsimbolo sa paghimo sa Pag-ula nga kaba-
hin sa atong mga kinabuhi.

Pasultiha ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang
ilang pag-apil diha sa pakigsaad ug sa mga ordinansa sa bun-
yag ug sa sakrament susama ngadto niadtong gipahayag diha
sa pagpahinungod ni Aaron ug sa iyang anak nga mga lalaki.

Ginoo … usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa
ka mahinulsulon nga espiritu,’ (D&P 59:8), ang gikina-
hanglan sa pagkahimong disipulo, samtang ‘mobiya sa
tanan [natong] mga sala’ aron makaila sa Dios (Alma
22:18); kay ang paglimud sa kaugalingon mosunod
ang hingpit nga pagdawat Kaniya” (sa Conference
Report, Abr. 1995, 91; o Ensign, Mayo 1995, 68).

“Busa ingon niana ang tinuod, ang personal nga sakri-
pisyo dili gayud ang pagbutang og usa ka hayop diha
sa altar. Kondili, ang kaandam sa pagbutang sa pagka-
hayop nga anaa kanato diha sa altar ug pagtugot niini
nga masunog! Mao kini ang ‘sakripisyo ngadto sa 
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Ipaniguro nila nga ang pagkamasulundon ngadto sa mga ba-
ruganan ug sa mga pakigsaad sa ebanghelyo nagtugot kanato
sa pagdawat sa dugang nga mga ordinansa ug mga pakigsa-
ad sa templo.

Exodo 32:1–8. Sama sa mga anak sa Israel, daghang
mga tawo karon ang nagsimba sa mga dios-dios. (60–90
ka minutos)

Isulat ang mosunod diha sa pisara: Baal; bato o kahoy nga mga
istatuwa; mga pangswerte; mga horoscope; kwarta; mga sakyanan;
mga sports, telebisyon, salida, ug mga personalidad sa musika.
Sultihi ang mga estudyante nga makapangutana sila og bayn-
te ka mga pangutana, nga matubag og oo o dili, aron sa pagti-
no kon unsay pagkapareho niadtong mga butang. (Aduna sila
sa tanan, sa laing higayon, mookupar sa labing importante sa
atong panahon, kwarta, ug interes. Kini kasagaran mao ang
unsay gibutangan sa atong mga kasingkasing.)

Human ang mga estudyante mitag-an sa tubag, pangutan-a
sila kon ngano nga ang pagsimba sa mga dios-dios––ang pag-
higugma sa nilalang labaw pa kay sa Tiglalang (tan-awa sa
Mga Taga-Roma 1:25)––usa ka dakong sala. (Alang sa dugang
nga impormasyon mahitungod sa pagsimba sa mga dios-dios
tan-awa sa seksyon sa pagpalambo “Idolatry: Ancient and
Modern” sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 245–48.)
Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Propeta
Joseph Smith:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Ngano nga ang usa ka sakto nga panabut sa kinaiya sa
Dios importante man sa hugot nga pagtuo?

• Basaha sa Exodo 32:1–8. Unsa man nga dios-dios ang gi-
simba sa Israel?

• Basaha sa Exodo 20:3–5. Unsa man ang gisulti nang daan
sa Ginoo ngadto sa mga Israelita mahitungod sa mga
dios-dios?

• Basaha sa Exodo 24:3. Ngano nga ang sala sa pagsimba sa
mga dios-dios bug-at man kaayo alang niini nga katawhan?

• Basaha sa Exodo 32:1. Ngano nga sila naghimo ug nagsim-
ba man sa bulawan nga baka? (Sila kulang og pagsalig sa
propeta, walay pailub, ug gibaylo ang espirituhanon sa usa
ka butang nga pisikal.)

• Sa unsang paagi nga ang mga tawo karon nanlimbasug sa
susama niini nga mga problema?

Basaha ang Exodo 32:9–35 isip usa ka klase, pabasaha ang la-
in-lain nga mga estudyante og usa ka bersikulo o duha. Atol
sa pagbasa ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man ang gibati sa Ginoo sa dihang ang mga Israelita
nagsimba sa dios-dios? (tan-awa sa bb. 9–10).

• Unsa man ang gisulti ni Moises ngadto sa Ginoo sa pagpa-
ningkamot ug pagluwas sa mga tawo? (tan-awa sa bb. 11–14;
tan-awa usab sa Exodo 32:12, footnote a; HJS, Exodo 32:14).

• Unsa man ang gisulti ni Aaron sa pagpaningkamot ug pag-
palingkawas sa iyang sala? (tan-awa sa bb. 21–24).

• Sa unsang paagi nga kita usahay mangatarungan sa atong
mga sala karon?

• Unsa man ang gipangayo ni Moises sa bersikulo 26 nga
gipangayo gihapon sa atong propeta?

• Unsaon man nato sa pagpakita sa Ginoo nga kita anaa
dapig kaniya?

• Unsa nga mga pulong o hugpong sa mga pulong ang nag-
pahinumdom kaninyo sa gibuhat ni Kristo alang sa mga
makasasala? (tan-awa sa b. 30).

• Sa unsang paagi nga ang mga bersikulo 30–34 nagpakita
nga si Moises nahigugma sa mga tawo bisan pa man sa
ilang kadautan?

Ipasabut nga kanunay gayud nga adunay mga sangputanan
sa atong mga binuhatan ug kita ang manubag sa Dios sa
atong gibuhat. Isulat ang mosunod nga mga pakisayran diha
sa pisara ug pangutan-a ang mga estudyante sa pagdiskobre
sa mga sangputanan nga giantus sa Israel tungod sa pagsim-
ba sa dios-dios:

“Atong obserbahan dinhi, nga tulo ka mga butang ang
mahinungdanon aron nga si bisan kinsa nga normal
ug intelihente nga binuhat mahimong mopalambo sa
hugot nga pagtuo diha sa Dios ngadto sa kinabuhi ug
kaluwasan.

“Una, ang ideya nga siya anaa gayud.

“Ikaduha, ang usa ka sakto nga ideya sa iyang kinaiya,
mga kahingpitan, ug mga hiyas.

“Ikatulo, ang matuod nga kahibalo nga ang dalan sa
kinabuhi nga iyang gilaktan mao ang sumala sa iyang
kabubut-on. Kay kon wala ang kahibalo niining tulo
kaimportante nga mga kamatuoran, ang hugot nga
pagtuo sa matag normal nga binuhat mahimong dili
hingpit ug walay paglambo; apan uban niining pagsa-
but kini mahimong hingpit ug mabungahon” (Lectures
on Faith, 38).
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• Exodo 32:25–29 (Tulo ka libo ka tawo ang gipatay.)

• Exodo 33:1–6; Doktrina ug mga Pakigsaad 84:23–24 (Ang
Ginoo mipalayo gikan kanila.)

• Exodo 33:7–8 (Si Moises mipahawa usab sa ilang taliwala.)

• Exodo 33:19–23; Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, HJS,
Exodo 33:20 (Ang pribilehiyo nga makakita sa Dios, nga
gitanyag ngadto sa tanan nga mga anak sa Israel, gikuha
kanila.)

• Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, HJS, Exodo 34:1–2; Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, HJS, Deuteronomio 10:2
(Nawala nila ang unang grupo sa mga papan, ang mas taas
nga priesthood, ug ang nag-uban nga mga ordinansa.)

Ipasabut og maayo ngadto sa mga estudyante nga ang mga
Israelita wala gayud sa hingpit makasabut sa dakong epekto sa
pagkawala sa mga ordinansa sa mas taas nga priesthood. Sa
paghulagway niini, hatagi ang usa ka estudyante og usa ka
nindot apan gamay nga piraso sa kendi o laing butang nga ma-
kapadani gayud. Isulti nga ang estudyante makahupot niana
nga butang o makaangkon sa bisan unsa nga anaa sa imong
bulsa (usa ka mas lami nga piraso sa kendi o usa ka butang
nga mas mahal kay sa kendi, sama sa usa ka kupon alang sa
usa ka kan-anan). Aron maangkon ang unsay anaa sa imong
bulsa, ang estudyante kinahanglang mohatag sa unang butang
ug mobuhat usab og usa ka butang nga espesyal alang kanimo.

Kon pilion sa estudyante ang unang butang, hisguti kon unsa
ka lisud kini nga ipasabut kon unsa ka mahimayaon ang mga
panalangin sa templo ngadto sa usa ka tawo kinsa wala pa
gayud sukad makasinati niini. Kon ang estudyante gusto nga
masayud kon unsa ang anaa sa imong bulsa, ayaw sila sultihi.
Idugang og pasabut nga ang usa sa labing makalilisang nga
mga tunglo nga mahimo natong masinati mao ang pagkasa-
yud sa kaulahian sa maangkon unta nato apan wala nato ma-
dawat tungod kay kita walay pailub, masinupakon, kulang sa
tinguha, o dili andam nga mosakripisyo. Sa katapusan ipakita
kanila kon unsa ang nawala ug ipasabut nga ang usa ka tawo
mahimong dili gayud masayud kon unsa ang nabaliwala ug
kontento na lang kon unsay anaa kaniya––hangtud nga sa ka-
ulahian masayran kon unsa ang nabaliwala.

Kon ang estudyante mopili sa unsay anaa sa imong bulsa,
ipasabut og maayo kon unsa unta ang iyang mawala kon siya
mipili pa sa unang butang.

Kadaghanan sa mga tawo karon wala na magsimba og mini
nga mga dios-dios nga hinimo sa bato o yuta. Hinoon, adu-
nay daghan nga laing mga butang nga mahimong mini nga
mga dios-dios. Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Spencer W. Kimball:

Pangutan-a ang mga estudyante sa mga ehemplo sa mga bu-
tang nga kita mobutang sa atong mga kasingkasing. Ilista
ang ilang mga ehemplo diha sa pisara ug idugang ang uban
nga gihisgutan diha sa mosunod nga pamahayag gikan ni
Elder Spencer W. Kimball, kanhi usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha:

Awhaga ang mga estudyante sa pagbutang sa ilang pagsalig
diha sa bugtong tinuod ug buhi nga Dios.

Exodo 33:9–20 (Scripture Mastery, Exodo 33:11).
Ang Ginoo makapakita ug mopakita ngadto sa

matarung nga mga tawo sa yuta. (20–25 ka minutos)

Pagdapit og tulo ka mga estudyante nga paadtuon sa atuba-
ngan sa klase aron sa pagdrama sa duha ka mga misyonaryo
ug usa ka investigator. Ipabasa sa investigator ang Exodo
33:20 ug Juan 1:18 ug pangutan-a ang mga misyonaryo: Kon
kini nga bersikulo tinuod, giunsa man sa pagpakita sa Dios
ngadto ni Joseph Smith? Tuguti nga ang mga misyonaryo

“Ang moderno nga mga dios-dios o mini nga mga
dios mahimong anaa sa panagway sa mga sinina, mga
balay, mga negosyo, mga makina, mga sakyanan, ma-
kalingaw nga mga barko, ug daghan pa nga mga bu-
tang nga makabalda sa dalan sa pagkadios….

“Ang dili pisikal nga mga butang sayon usab nga ma-
himong mga dios-dios. Ang nahuman sa kolehiyo ug
sinulat nga mga pasidungog ug mga posisyon mahi-
mong dios-dios. Daghang mga batan-on nga mga lala-
ki ang nakahukom sa pag-eskwela sa kolehiyo sa
panahon nga unahon unta nila nga magmisyon….

“Daghang mga tawo nga giuna sa pagtukod ug pagpa-
nindot ang balay ug sa pagpalit og sakyanan––ug da-
yon masayran nga sila ‘dili na makasugakod’ sa
pagbayad sa ikapulo. Kinsa man ang ilang gisimba? …
Ang batan-on nga mga magtiayon kinsa wala dayon
manganak hangtud nga ang ilang mga kurso ilang ma-
human tingali makuratan kon ang ilang gipahayag nga
gusto paga-isipon nga pagsimba sa mga dios-dios….

“Daghan ang nagsimba sa pagpangayam, pagpangis-
da, pagbakasyon, katapusang semana nga mga piknik
ug mga pagsuroy-suroy. Gihimo sa uban isip ilang
mga dios-dios ang mga dula sa sport, baseball, foot-
ball, away sa toro, o golf….

“Sa gihapon ang lain nga imahe nga giampoan sa mga
tawo mao ang pag-angkon og gahum og dungog.
Daghan ang moyatak sa espirituhanon ug sa kasaga-
ran sa matarung nga mga pamatasan diha sa ilang
pagkatkat ngadto sa kalampusan. Kini nga mga dios
sa gahum, bahandi, ug impluwensya labihan ka ma-
pugsanon ug ingon ka tinuod nga sama sa bulawan
nga mga baka sa mga anak sa Israel didto sa kaminga-
wan” (The Miracle of Forgiveness [1969], 41).

“Bisan unsa nga butang nga ang tawo mobutang sa
hilabihan sa iyang kasingkasing ug sa iyang pagsalig
mao ang iyang dios; ug kon ang iyang dios dili usab
mao ang tinuod ug buhi nga Dios sa Israel, kana nga
tawo nagpuyo sa pagsimba sa mga dios-dios” (“The
False Gods We Worship,” Ensign, Hunyo 1976, 4).
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mosulay sa pagtubag sa pangutana. Kon gikinahanglan, dapi-
ta ang klase sa pagtabang kanila.

Basaha ang Exodo 33:11; Juan 14:21, 23; Doktrina ug mga
Pakigsaad 67:10; 93:1 ug hisguti kon unsa ang gitudlo niad-
tong mga bersikulo mahitungod sa pagkakita sa Dios.
Ipagamit sa mga estudyante ang Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan ug pangitaa ang mga ehemplo nga nagsulti mahi-
tungod sa Dios nga nagpakita ngadto sa mga tawo. Ang mo-
sunod mao ang mga ehemplo:

• Adan (tan-awa sa D&P 107:54)

• Seth (tan-awa sa Moises 6:3)

• Enoch (tan-awa sa Moises 7:3–4)

• Abraham (tan-awa sa Abraham 3:11)

• Isaac (tan-awa sa HJS, Exodo 6:3)

• Jacob (tan-awa sa Genesis 32:20)

• Solomon (tan-awa sa 1 Mga Hari 9:1–2)

• Ezequiel (tan-awa sa Ezequiel 1:26–28)

• Amos (tan-awa sa Amos 9:1)

• Esteban (tan-awa sa Mga Buhat 7:55–59)

• Ang igsoon nga lalaki ni Jared (tan-awa sa Ether 3:20)

• Nephi, Jacob, ug Isaias (tan-awa sa 2 Nephi 11:2–3)

• Mormon (tan-awa sa Mormon 1:15)

• Moroni (tan-awa sa Ether 12:39)

• Joseph Smith (tan-awa sa Joseph Smith––Kasaysayan
1:16–17)

• Daghan pa nga wala marekord (tan-awa sa Ether 12:19)

Aron sa pagtabang nga masulbad ang dayag nga pagkasuk-
wahi, ipatan-aw sa mga estudyante ang Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan, HJS Exodo 33:20 ug HJS Juan 1:18. Ipabasa nila
ang mga pakisayran gikan sa Hubad ni Joseph Smith ug pa-
ngutan-a sila kon giunsa pagtino ni Propeta Joseph Smith nii-
ni nga isyu. Si Propeta Joseph Smith nagtudlo:

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang Ginoo mipa-
kita ngadto ni Propeta Joseph Smith. Dapita usab ang mga
estudyante sa pagpakigbahin sa ilang pagpamatuod.

Tabangi sila nga makasabut nga ang Ginoo makapakita ug
mopakita ngadto sa iyang matarung nga mga anak, apan ki-
ni mahitabo “diha sa iyang kaugalingon nga higayon, ug sa
iyang kaugalingon nga paagi, ug sumala sa iyang kaugali-
ngon nga kabubut-on” (D&P 88:68). Basaha ang Doktrina ug
mga Pakigsaad 93:1 ug pangutan-a ang mga estudyante kon
unsa ang mahitabo sa katapusan ngadto sa matag takus nga
miyembro sa Simbahan.

Exodo 34:1–4. Ang Ginoo mihatag og mas ubos nga bala-
od alang sa mga anak sa Israel. (5–10 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon pila ka higayon nga sila
misulay sa pagsulat ngadto sa usa ka tawo ug kinahanglan
nga ilang ilabay ang una nilang gisulat ug mosulay og balik.
Ipasabut nga ang Ginoo mihimo og butang nga susama diha
sa basahon sa Exodo.

• Basaha ang Exodo 32:19. Unsa man ang nahitabo sa bato
nga papan nga gihimo sa Ginoo ug gihatag ngadto ni
Moises?

• Basaha ang Exodo 34:1–4 ug Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, HJS, Exodo 34:1–4. Sa unsang paagi nga ang
grupo sa ikaduhang papan nahimo? Kinsa ang mihimo ni-
ini? Unsa man ang nakalahi niini gikan sa nag-una?

• Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84:19–27. Ngano
nga ang mas ubos nga balaod mao man ang gihatag ngad-
to sa mga Israelita?

• Basaha ang Mga Taga-Galacia 3:24–25. Unsa man ang katu-
yoan sa mas ubos nga balaod? Unsa man ang mga respon-
sibilidad nga anaa kanato sukad kita gihatagan sa mas taas
nga balaod karon?

Exodo 35–40. Ang pagtukod sa tabernakulo. (5–10 ka
minutos)

Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga ang Exodo 25–30 su-
sama gayud ngadto sa mga kapitulo 35–40. Ang mga kapitulo
25–30 naglangkob sa mga pagpadayag ni Moises, nagpakita
kon sama sa unsa ang hulagway sa tabernakulo ug kon unsa-
on kini pagtukod; ang mga kapitulo 35–40 naglangkob sa
asoy sa aktwal nga pagtukod sa tabernakulo.

Ipabuhat sa mga estudyante ang kalihokan A alang sa Exodo
35–40 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon ug
iparibyu ang mga panghitabo atol sa pagpahinungod sa ta-
bernakulo. Pangutana kon aduna ba kanila nga nakatambong
og usa ka pagpahinungod sa templo. Kon aduna, dapita sila
sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati mahitungod sa ilang
kasinatian kon gusto nila nga mohimo sa ingon.

“Kini mao ang unang baruganan sa Ebanghelyo nga
masayud sa tinuoray nga Kinaiya sa Dios, ug masa-
yud nga kita mahimong makig-istorya kaniya isip usa
ka tawo nga nakig-istorya sa lain” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 345).
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Tungod kay ang mga anak sa Israel dili pa andam sa espiritu-
hanon nga paagi alang sa Melchizedek Priesthood ug sa mga
ordinansa niini, ang Ginoo miorganisar kanila ubos sa Aaronic
o Levitico nga Priesthood ug mihatag kanila sa balaod ni
Moises (tan-awa sa Exodo 32:19; Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, HJS, Exodo 34:1). Ang basahon sa Levitico, nga
nagpasabut “may kalabutan sa mga Levihanon,” sama sa usa
ka manwal kon unsaon sa paglihok diha sa Levitico nga
Priesthood ug pagdumala sa pagsakripisyo nga mga ordinansa
sa balaod ni Moises. Kini naglakip sa mga detalye kon unsaon
sa pagpahigayon sa mga ordinansa nga nag-uban sa taberna-
kulo, nga gitukod ug gipahinungod samtang ang Israel nasala-
ag sa kamingawan. Ang Levitico naglangkob usab og pipila ka
espesyal nga mga pagpanudlo nga magamit sa tanan.

Ang proseso sa pagkahimong balaan usa ka mahinungdanon
nga tema diha sa basahon sa Levitico. Kini makapaikag nga
timan-an ang pulong nga balaan, o ang kauban nga pulong
sama sa pagbalaan, gisulat sobra sa 150 ka higayon diha sa
Levitico. Aron mahimong balaan, kita kinahanglan una nga
mahimong limpyo––gawasnon gikan sa mga epekto sa sala
ug nahatagan og kaangayan atubangan sa Dios. Apan ang
pagkabalaan mas labaw pa kay sa pagkalimpyo. Kini nagla-
kip sa proseso sa pagbalaan, o pagpalambo og usa ka diosnon
nga kinaiya. Ang kinatibuk-an nga pag-organisar sa basahon
sa Levitico nagpahayag og usa ka susama nga sundanan sa
espirituhanon nga paglambo.

• Ang Levitico 1–16 nagtudlo mahitungod sa pagkahimong
limpyo ug matarung atubangan sa Dios pinaagi sa paghi-
mo og tukma nga mga sakripisyo ug pinaagi sa paghimo
og mga pagpahayag sa pagkamasulundon diha sa “matag
adlaw nga kahimoan ug sa mga ordinansa” (tan-awa sa
Mosiah 13:29–30).

• Ang Levitico 17–27 nagtudlo mahitungod sa Mosaic nga
mga sumbanan sa pagkabalaan nga migahin sa nakigsaad
nga Israel gikan sa uban nga mga tawo (tan-awa sa Exodo
19:5–6). Alang sa dugang nga impormasyon ug sa mas de-
talyado nga paglatid sa Levitico, tan-awa ngadto sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Levitico” (pp. 148–49).

Pasiuna
Ang balaod ni Moises mao ang “magtatagad sa pag-agak [sa
mga anak sa Israel] ngadto kang Kristo” (Mga Taga-Galacia
3:24; tan-awa sa 2 Nephi 25:24). Ang Levitico 1–16 naglang-
kob sa pagpanudlo mahitungod sa pipila ka mga kahimoan
ug mga ordinansa sa balaod nga nagtudlo og mga baruganan
sa ebanghelyo.

• Ang mga kapitulo 1–7 naghulagway sa nagkalainlain nga
mga matang sa mga sakripisyo nga kinahanglang himoon
sa mga tawo. Kini nga mga sakripisyo nagrepresentar sa
Manluluwas ug sa iyang maulaon nga sakripisyo.

• Ang mga kapitulo 8–10 nagpasabut sa mga kinahanglanon
nga gibutang diha sa mga pari aron sila mahimong takus
sa pagpahigayon sa mga sakripisyo.

• Ang mga kapitulo 11–15 nagpasabut sa nagkalainlaing mga
balaod kalabut sa pagkalimpyo ug pagkahugaw, nga nag-
hatag og gibug-aton sa kamahinungdanon niini. Kini nga
mga balaod nagpakita sa panginahanglan nga magmalim-
pyo sa kaugalingon (tan-awa sa kapitulo 11), isip mga pa-
milya (tan-awa sa kapitulo 12), ug isip katawhan (tan-awa
sa mga kapitulo 13–15).

• Ang kapitulo 16 mao ang espirituhanon nga sangputanan
sa tanan nga mga balaod sa pagkalimpyo. Kini naghatag
og mga pahimangno mahitungod sa mahinungdanon nga
sakripisyo sa paglimpyo nga ihalad sa matag tuig sa
Adlaw sa Pag-ula.

Samtang kamo magtuon niini nga mga kapitulo, pangitaa kon
ngano nga ang balaod ni Moises gitawag og usa ka higpit
nga mga kahimoan ug mga ordinansa (tan-awa sa Mosiah
13:29–30), balaod sa kalibutanon nga mga sugo (tan-awa sa
D&P 84:27; kalibutanon nagpasabut nga pakigsabot uban sa
unod), ug usa ka magtatagad (tan-awa sa Mga Taga-Galacia
3:24). Timan-i sa piho nga paagi kon giunsa sa tibuok nga ka-
hulugan sa balaod ni Moises nga nagpasabut ngadto sa mahi-
nungdanon ug katapusan nga sakripisyo sa Anak sa Dios
(tan-awa sa Alma 34:13–14).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga sakripisyo ug mga halad nga gilatid diha sa bala-

od ni Moises nagsimbolo sa Pag-ula ni Jesukristo (tan-awa
sa Levitico 1–7; tan-awa usab sa Moises 5:5–8).

• Aron hingpit nga maghinulsol, ang usa ka tawo kinahang-
lan gayud nga makasinati og tinud-anay nga kasubo, mo-
kumpisal sa iyang mga sala, ug mohimo og mga pakighiuli
alang sa mga sayop nga nahimo (tan-awa sa Levitico 1:1–4;
5:5; 6:4–7; tan-awa usab sa Isaias 1:16–19).

• Ang mga ordinansa sa priesthood kinahanglan gayud nga
ipahigayon nga tukma ingon sa gitudlo sa Ginoo ug niad-
tong kinsa takus ug na-orden sa pagbuhat sa ingon (tan-
awa sa Levitico 8:6–13; 10:1–11).

• Sa pagduol ngadto kang Jesukristo kita kinahanglan gayud
nga mopalayo sa atong mga kaugalingon gikan sa bisan
unsa nga gipahayag sa Ginoo nga mahugaw (tan-awa sa
Levitico 11:44–47; 12–15; tan-awa usab sa Moroni 10:32).

• Ang pagpalambo sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug
sa gahum sa iyang Pag-ula nagtabang kanato nga mahimong
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malimpyohan gikan sa sala ug mabuntog ang atong mga ti-
nguha sa pagpakasala (tan-awa sa Levitico 16).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 14, “The Law of
Moses,” nagsugyot og mga paagi sa pagtudlo sa balaod

ni Moises. Dili kini angayan nga ipakita sa mga estudyante
(tan-awa sa Old Testament Video Guide alang sa mga sugyot sa
pagtudlo). Kini mahimo usab nga gamiton agig sumpay sa
sugyot sa pagtudlo alang sa Levitico 1–7.

Levitico 1–27. Ang balaod ni Moises nagtabang sa
pagtudlo sa nag-unang mga baruganan sa ebang-

helyo ni Jesukristo. Kini nakasentro sa upat ka mahinung-
danon nga mga baruganan: pagsakripisyo, pagkalimpyo,
pagkahimulag gikan sa pagkakalibutanon, ug paghinum-
dom. (40–50 ka minutos)

Pagdala og mga ingredient alang sa usa ka resipe ngadto sa
klase. Nga dili ihatag ang resipe, pagdapit og usa ka estud-
yante sa pagsagol sa mga ingredient ug paghimo og usa ka
butang nga lami aron kaonon alang sa klase. Human sa mga
panlimbasug sa estudyante niini nga proyekto sulod sa duha
ka minutos, hisguti kon unsa ka lisud o imposible ang paghi-
mo nga walay resipe o manwal alang sa mga intruksyon.
Ipangutana:

• Unsa man ang pipila ka mga sangputanan sa dili pagsunod
sa mga pagpanudlo?

• Unsa man ang mga kaayohan sa mga resipe o manwal
alang sa mga intruksyon?

Ipalista sa mga estudyante ang pipila sa talamdan nga mga
manwal nga gigamit sa Simbahan (sama sa tamdanan nga ba-
sahon sa Aaronic Priesthood ug ang basahon nga Personal
nga Kauswagan sa Young Women). Ipakita sa mga estudyante
ang usa ka kopya sa usa ka tamdanan nga basahon sa
Simbahan ug hisguti kon unsa ang bili nga anaa niana nga
mga materyal.

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa ug hisguti ang pasiu-
na nga materyal sa basahon sa Levitico diha sa ilang mga gi-
ya sa estudyante sa pagtuon. Hangyoa sila sa pagpangita kon
sa unsang paagi nga ang basahon sa Levitico susama sa usa
ka manwal alang sa mga intruksyon. Basaha ang Mosiah
13:29–30 ug pangutana:

• Ngano man nga ang mga tawo sa panahon ni Moises nag-
kinahanglan man og ingon ka piho nga mga lagda sama sa
balaod ni Moises?

• Sa unsang paagi nga ang ilang tamdanan nga basahon sa
mga panudlo adunay bili sa atong henerasyon?

Tudloi ang mga estudyante nga ang basahon sa Levitico nag-
langkob og mga panudlo mahitungod sa upat ka nag-unang
mga baruganan diha sa balaod ni Moises. Pagdrowing og
upat ka mga haligi diha sa pisara ug sulati kini og sakripisyo,
kalimpyo, pagkahimulag, ug paghinumdom. Ihulagway ang ma-
tag usa niini nga mga baruganan ug hisguti kon ngano nga

importante kini. Gamita ang mosunod nga impormasyon ug
ang bisan unsa sa komentaryo alang sa Levitico sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 159–91) nga sa imong huna-
huna makatabang:

1. Sakripisyo: Ang mga hayop gisakripisyo aron sa pagtudlo
sa mga tawo nga ang usa ka Manluluwas, si Jesukristo, mo-
sakripisyo sa iyang kinabuhi alang sa ilang mga sala (tan-
awa sa Moises 5:6–7). Ang paagi nga ang matag sakripisyo
gipahigayon nagpahinumdom sa mga tawo sa umaabut
nga Pag-ula sa Manluluwas. Ang mga hayop nga isakripis-
yo nga nakaabut lamang sa piho nga mga gikinahanglan
mao ang gipili, aron kini mahimong simbolo ni Jesukristo.

2. Kalimpyo: Ubos sa Mosaic nga balaod, ang mga tawo giki-
nahanglan nga magpadayon sa pisikal nga kalimpyo. Kini
naglakip sa pagkaon og husto ug paglikay sa mga tawo ug
mga mananap nga hugaw o masakiton. Kining praktikal
nga mga balaod nakatabang usab sa pagpahinumdom sa
mga tawo nga magmalimpyo gikan sa mga sala pinaagi sa
pagkamasulundon ug paghinulsol.

3. Pagkahimulag: Ang Ginoo misugo sa mga Israelita nga dili
makigsagol sa dautan nga mga tawo sa kalibutan. Kini nag-
tudlo sa mga Israelita sa pagpalayo sa ilang mga kaugali-
ngon gikan sa pagkakalibutanon, o gikan sa pagpakasala.
Tungod kay sila sa katapusan mopuyo taliwala sa labihan
ka dautan nga katawhan (ang mga Canaanhon), sila nagki-
nahanglan sa pagpabilin nga lahi sa ilang kaugalingon nga
mga istilo sa kinabuhi ug mga sumbanan sa pamatasan. Sila
kinahanglan nga dili makigminyo sa mga dili tumutuo.

4. Paghinumdom: Ang balaod ni Moises mitabang sa mga
Israelita sa paghinumdom kon giunsa sa Ginoo sa pagpa-
nalangin kanila sa miagi, sa ilang panulundon (ang mga
ehemplo nga gipakita sa ilang mga amahan), ug sila mao
ang pinili sa Ginoo nga mga tawo sa pakigsaad. Ang mga
pista, mga kasaulogan, ug pagtamud sa adlaw nga
Igpapahulay mitabang sa mga Israelita nga mas makahi-
numdom sa Ginoo.

Isulat ang pipila sa mosunod nga mga pakisayran sa kasula-
tan diha sa pisara. Bahina ang mga estudyante ngadto sa mga
grupo ug hangyoa sila sa pagbasa ug sa pag-ila kon hain sa
upat ka nagsuporta nga mga baruganan sa balaod ni Moises
ang gihulagway sa bersikulo.

• Exodo 12–13; 22:29; Levitico 1–6; 16; 17:11; Deuteronomio
15:19–23 (Sakripisyo.)

• Levitico 8:6; 10:10; 11–15; 22:6 (Kalimpyo.)

• Levitico 18:3–5; 19:19; 20:23–26; Deuteronomio 22:9–11;
26:18–19 (Pagkahimulag.)

• Levitico 23; Deuteronomio 8:2; 16; 26 (Paghinumdom.)

Kon ang mga estudyante nahuman na sa pagtandi sa mga ka-
sulatan uban sa mga baruganan sa balaod ni Moises, dapita
sila sa pagpakigbahin sa pipila ka importante nga mga ideya
nga ilang nakat-unan gikan sa kalihokan. Hangyoa ang mga
estudyante sa pag-ila sa mga ordinansa, mga sugo, o mga
pagpanudlo nga anaa kanato karon nga nagtabang kanato sa
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pagsunod niadtong sama nga upat ka mga baruganan.
(Pananglitan, ang mga calling sa Simbahan nagkinahanglan
og sakripisyo, ang mga pakigsaad sa bunyag nagpahinum-
dom kanato sa kaimportante sa kalimpyo, ang Pulong sa
Kaalam nagtabang kanato sa pagkahimulag gikan sa dautan
nga mga binuhatan sa katilingban, ug ang sakrament mao
ang makanunayon nga nagpahinumdom kang Jesukristo.)
Hisguti ang mga pangutana sama sa mosunod:

• Ngano nga importante man alang kaninyo ang pagsakri-
pisyo o pagpabilin nga limpyo?

• Sa unsang paagi nga ang paghimulag gikan sa kalibutan
nakatabang kaninyo nga magpabilin nga balaan?

• Unsa man ang nagtabang kaninyo sa paghinumdom sa
Ginoo?

• Sa unsang paagi nga ang mga ordinansa sa priesthood nag-
tudlo kanato sa nag-unang mga baruganan sa ebanghelyo
ni Jesukristo?

Kon ang imong mga estudyante nakahuman na og buhat sa
bisan hain nga mga kalihokan sa giya sa estudyante sa pagtu-
on alang sa Levitico, mahimo nimo sila nga dapiton aron sa
pagpakigbahin sa pipila sa ilang nakat-unan uban sa klase.

Levitico 1–7. Ang mga sakripisyo nga gilatid diha sa bala-
od ni Moises nagtabang sa mga Israelita sa paghinulsol
ug pagpahayag og pagkamapasalamaton ug pasalig
ngadto sa Dios. Ang ebanghelyo nagtabang kanato sa
pagbuhat niadtong sama nga mga butang karon. Ang
pagtuon sa mga kinahanglanon sa balaod ni Moises ma-
katabang kanato sa pagribyu sa mga baruganan nga may
kalabutan sa atong relasyon sa Dios. (35–45 ka minutos)

Isulat ang mosunod nga hugpong sa mga pulong diha sa
pisara:

• Kapasayloan alang sa atong tawhanon nga kahuyang 
ug kasaypanan

• Kapasayloan alang sa piho nga mga sala

• Pasalig ngadto sa Dios

• Ang direksyon sa inyong kinabuhi madawat sa Dios

• Ang tanan nga anaa kaninyo nagagikan sa Dios

Alang sa matag hugpong sa pulong, pasulata ang mga estud-
yante mahitungod sa butang diha sa ebanghelyo o sa Simbahan
nga nagtabang kanila sa pagbati, pag-angkon, o paghimo sa gi-
pahayag nga ideya––sama sa pag-ampo, pagkumpisal sa mga
sala, pag-ambit sa sakrament, pagbunyag, pagbayad sa ikapulo,
ug pagbati sa makahupay nga mga impluwensya sa Espiritu.
Hisguti ang gisulat sa mga estudyante.

Sultihi ang mga estudyante nga ang balaod ni Moises nagaha-
tag og mga paagi alang sa mga anak sa Israel aron sa pagpa-
kita sa matag usa sa mga ideya nga nasulat diha sa pisara.
Bisan og ang piho nga mga gihimo sa Mosaic nga balaod dili
magamit karon, ang mga baruganan nga gitudlo niini maga-

mit pa gihapon, ug ang balaod sa sakripisyo magamit ngadto
sa matag ideya.

Isulat ang mosunod nga mga halad tapad sa ilang nagkatuk-
ma nga ideya diha sa pisara. Pananglitan:

• Ang kapasayloan alang sa atong tawhanon nga kahuyang
ug kasaypanan: halad tungod sa sala

• Kapasayloan alang sa piho nga mga sala: halad tungod sa
paglapas

• Pasalig ngadto sa Dios: halad nga sinunog

• Ang direksyon sa inyong kinabuhi madawat ngadto sa
Dios: halad sa pakigdait

• Ang tanan nga anaa kaninyo nagagikan sa Dios: halad nga
kalan-on

• Pasalamat: halad nga kalan-on

Gamita ang tsart “Mga Sakripisyo ug mga Halad sa Mosaic
nga Balaod” sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 162–63)
aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makabaton og su-
karanan nga pagsabut sa matag usa niadto nga mga halad.
Mahimo nimo nga sugdan diha sa halad nga sinunog, ingon
nga kini gihisgutan diha sa Levitico 1.

Mahimo nimo nga pabuhaton ang mga estudyante sa kaliho-
kan A alang sa Levitico 1 diha sa ilang mga giya sa estudyan-
te sa pagtuon aron sa pagtabang kanila sa paghunahuna ug
pagdiskobre kon unsa ang gitudlo sa matag kinahanglanon
alang sa halad nga sinunog mahitungod sa paghinulsol ug sa
Pag-ula. Human sa paghisgut sa matag halad, pangutan-a
ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang paghalad
nakatudlo kanato aron sa pagbaton og ideya nga gisulat ta-
pad niini diha sa pisara.

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og bisan unsa
nga bag-o nga mga panglantaw nga ilang naangkon kon un-
saon nato sa paggamit karon ang mga baruganan nga nalang-
kob diha sa matag sakripisyo. Dayon ipangutana ang
mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsang paagi nga ang mga pari kinsa mipahigayon diha
sa Mosaic nga mga sakripisyo nahisama sa atong mga dea-
con, mga teacher, ug mga priest karon?

• Kinsa man ang girepresentar sa pari diha sa panahon sa
Daang Tugon?

• Kinsa man ang girepresentar sa mga naghupot sa Aaronic
Priesthood karon?

• Sa unsang paagi nga ang katuyoan sa sakrament karon susa-
ma ngadto sa mga sakripisyo sa panahon sa Daang Tugon?

Ipasabut og balik ang baruganan sa sakripisyo isip mahinung-
danon ngadto sa atong espirituhanon nga pagtubo pinaagi sa
pagpakigbahin sa mosunod nga mga ideya ni Elder M. Russell
Ballard, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

105

Levitico 1–16



Levitico 10. Ang mga ordinansa sa priesthood kinahang-
lan gayud nga ipahigayon ingon sa gilatid sa Ginoo ug
niadtong kinsa limpyo ug takus. (20–25 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat og mubo nga mga
tubag sa mosunod nga mga pangutana:

• Nganong gibati man ninyo nga ang priesthood sagrado?

• Unsa man ka sagrado ang inyong gibati sa mga ordinansa sa
priesthood––bunyag, sakrament, mga ordinasyon sa priest-
hood, mga ordinansa sa templo, ug uban pa? Ngano man?

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa
ilang mga tubag. Ipangutana:

• Ngano nga importante man nga kadto lamang kinsa takus
ang moapil sa mga ordinansa sa priesthood?

• Unsa man ang buhaton kon ang usa ka tawo kinsa nagpa-
higayon sa usa ka ordinansa sa priesthood nagbuhat niini
sa sayop nga paagi? (Ang mga estudyante tingali nakamat-
ngon sa usa ka tigdumalang awtoridad nga mabinationg
mokorihir sa paagi nga ang ordinansa gipahigayon, sama
sa usa ka pag-ampo sa sakrament o usa ka bunyag.)

• Unsa man kini ka importante sa inyong pagbati nga ang mga
ordinansa kinahanglang ipahigayon nga sakto? Ngano man?

Ipabasa sa mga estudyante ang Levitico 10:1–2 ug tan-awa
kon makaila ba sila kon unsa ang sayop sa paagi nila ni
Nadab ug Abiu sa pagpahigayon sa sakripisyo (tan-awa sa
komentaryo alang sa Levitico 10:1–7 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 169). Ipangutana: Unsa man ang sang-
putanan niining duha ka naghupot sa priesthood tungod sa
pagsupak sa mga panudlo sa Ginoo?

“ ‘Mao kana ang dako ug unang sugo’ (Mateo
22:37–38).

“Kon atong mabuntog ang atong kaugalingong hakog
nga mga tinguha ug unahon ang Dios diha sa atong mga
kinabuhi ug makigsaad nga moserbisyo kaniya bisan
unsa pa man ang mahitabo, nan kita nagsunod sa balaod
sa sakripisyo. Ang usa sa labing maanindot nga mga pa-
agi sa pagsunod sa unang mahinungdanon nga sugo
mao ang pagsunod sa ikaduhang mahinungdanon nga
sugo. Ang Magtutudlo mismo mitudlo nga ‘maingon
nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gag-
may niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini
kanako’ (Mateo 25:40) ug nga ‘kon kamo anaa sa pag-
alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa
pag-alagad sa inyong Dios’ (Mosiah 2:17). Ang sakripis-
yo mao ang pagpakita sa putli nga gugma. Ang gidak-
on sa atong gugma alang sa Ginoo ug alang sa atong
isigkatawo masukod pinaagi sa unsay atong andamon
nga isakripisyo alang kanila” (The Law of Sacrifice [pakig-
pulong ngadto sa mga religious educator, 13 sa Ago. 1996],
1, 5–6).

“Ang paghunahuna sa kasaysayan sa atong Simbahan
nakapokus sa akong hunahuna sa mahangturon nga
kinaiyahan sa balaod sa sakripisyo, nga mao ang usa
sa mahinungdanon nga bahin sa ebanghelyo ni
Jesukristo.

“Adunay duha ka dagko, mahangturon nga mga katu-
yoan alang sa balaod sa sakripisyo nga kinahanglan na-
tong masabtan. Kini nga mga katuyoan gigamit nila ni
Adan, Abraham, Moises, ug sa Bag-o nga Tugon nga
mga Apostoles, ug kini magamit nato karon samtang ki-
ta modawat ug mosunod sa balaod sa sakripisyo. Ang
duha ka dagko nga mga katuyoan mao ang pagsulay ug
pagtabang kanato sa pagduol ngadto kang Kristo….

“Samtang ang nag-una nga katuyoan sa balaod sa sakri-
pisyo nagpadayon diha niana sa pagsulay ug pagtabang
kanato sa pagduol ngadto kang Kristo, duha ka mga ka-
usaban ang gihimo human sa katapusan nga sakripisyo
ni Kristo. Una, ang ordinansa sa sakrament mipuli sa
ordinansa sa sakripisyo; ug ikaduha, kini nga kausaban
mibalhin sa pokus sa sakripisyo gikan sa mananap sa
tawo ngadto sa tawo mismo. Sa ingon, ang sakripisyo
giusab gikan sa paghalad ngadto sa tighalad….

“… Human sa iyang mortal nga pagpangalagad, gipa-
tas-an ni Kristo ang balaod sa sakripisyo ngadto sa
bag-ong ang-ang. Sa paghulagway kon sa unsang paa-
gi nga ang balaod sa sakripisyo ipadayon, si Jesus mi-
sulti sa iyang Nephite nga mga Apostles nga siya dili
na modawat og mga halad nga sinunog, kon dili ang
iyang mga disipulo kinahanglan nga mohalad og ‘usa
ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsu-
lon nga espiritu’ (3 Nephi 9:19–20; tan-awa usab sa
D&P 59:8, 12). Imbis nga ang Ginoo nagkinahanglan sa
mananap o lugas sa usa ka tawo, karon ang Ginoo gus-
to nga atong isalikway ang tanan nga dili diosnon.
Kini mao ang mas taas nga paghimo sa balaod sa sak-
ripisyo; kini modulot sa kinahiladman sa kalag sa usa
ka tawo. Si Elder Neal A. Maxwell mihulagway sa
ingon niini nga paagi: ‘Ang tinuod, personal nga sakri-
pisyo dili gayud ang pagbutang og usa ka mananap
diha sa altar. Kondili, ang kaandam sa pagbutang sa
pagka-mananap nga anaa kanato diha sa altar ug pag-
tugot niini nga masunog!’ (sa Conference Report, Abr.
1995, 91; o Ensign, Mayo 1995, 68).

“Ngano man nga kita mopakita sa Ginoo nga kita sim-
bolohanon nga mobutang sa atong mga kaugalingon
ibabaw sa sakripisyohanan nga altar karon? Atong gi-
pakita sa Ginoo nga kita andam nga mosunod sa bala-
od sa sakripisyo karon pinaagi sa pagsunod sa unang
mahinungdanon nga sugo. Si Jesus miingon:

“ ‘Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok
mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa
tibuok mong salabutan.
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Ipabasa sa mga estudyante ang Levitico 10:3–7. Ipangutana:

• Sa inyong hunahuna ngano man nga si Aaron ug ang
iyang ubang anak nga mga lalaki gidid-an man sa pagpaki-
ta og mga timailhan sa pagbangutan alang sa kamatayon
nila ni Nadab ug Abihu?

• Unsa man ang atong makat-unan mahitungod sa ka sagrado
sa mga ordinansa sa priesthood gikan niini nga kapitulo?

• Unsa man ang mahitabo ngadto sa mga naghupot sa priest-
hood kinsa sayop nga mogamit sa ilang priesthood karon?

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Bruce R. McConkie, kinsa usa ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles:

Levitico 11. Ang pangdiyeta nga mga pamalaod sa balaod
ni Moises nagpahinumdom sa Israel sa pagpabilin nga
balaan, o putli, ug nagtabang kanila sa paghinumdom sa
ilang mga pakigsaad. (35–40 ka minutos)

Sa dili pa ang klase, drowinga ang mosunod nga tsart diha sa
pisara:

Sultihi ang mga estudyante nga ang Ginoo misulti kang Moises
nga ang uban nga mga mananap “dili limpyo” (gidili nga gami-
ton isip pagkaon) ug ang uban “limpyo” (gitugutan nga gami-
ton isip pagkaon). Pangutan-a sila kon hain sa mga mananap
diha sa matag kahon nga ilang matagnaan nga makonsiderar
nga limpyo, ug butangi og marka diha sa mga pangalan niadto
nga mga mananap. Ipapangita nila ang Levitico 11:1–31 aron
makita kon sakto ba ang ilang tagna. (Ang “limpyo” nga mga
mananap mao ang mga baka, mga manok, isda nga may mga
himbis ug mga kapay, mga gangis, ug mga lukton.)

Ang imong mga estudyante tingali nakamatngon nga ang pi-
pila sa mga mananap nga gidili ngadto sa mga Israelita sa
kasagaran gikaon na karon. Kana tungod kay ang balaod 
natuman na pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo ug wala na giki-
nahanglan. Ipatan-aw nila ang “limpyo ug dili limpyo” diha
sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan (p. 150) ug pangutan-a 
sila kon sa ilang hunahuna ngano nga kadto nga pangdiyeta
nga mga pamalaod gihatag man.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga bisan og
adunay pipila ka praktikal nga mga rason sa kahimsog sa pag-
pahayag nga ang ubang mga hayop “limpyo” ug busa anga-
yan nga kaunon ug ang uban “dili limpyo,” kini nga bahin sa
balaod ni Moises gihatag isip dayag, pisikal nga timailhan nga
nagpadangat og espirituhanon nga mga kamatuoran. Ang
Ginoo migamit niining pangdiyeta nga balaod isip usa ka hi-
man sa pagtudlo. Ang tawo mahimong makalimot o mobali-
wala sa pag-ampo, pag-ehersisyo, pagtrabaho, o pagsimba,
apan sila talagsa ra nga makalimot sa pagkaon. Pinaagi sa bo-
luntaryo nga paglikay sa piho nga mga pagkaon o pinaagi sa
pagluto niini sa espesyal nga paagi, ang usa ka masulundon
nga Israelita mihimo og inadlaw, personal nga pasalig ngadto
sa iyang pagtuo. Ang usa ka pormal nga pagpili gihimo, nga
nagmugna og hilum nga pagdisiplina sa kaugalingon. Ang
kalig-on nagagikan sa pagsunod sa ingon nga balaod, ug ang
panan-awon nagagikan sa pagsabut niini. Dugang pa, unsay
atong gikaon (gihangup) o dili kaunon (gilikayan) mahimong
malarawanon nga nagpahinumdom kanato sa pagpabilin nga
putli ug sa pagpatunhay sa atong mga espiritu, sama sa atong
mga lawas, nga gawasnon gikan sa pagkahugaw.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa nga kahimsog ug
pangdiyeta nga balaod ang gihatag sa Ginoo kanato karon.
Basaha hangtud sa tambag sa Ginoo diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 89 ug ilista sa pisara kon hain sa mga butang ang
mahimong tawgon nga “limpyo” ug “dili limpyo” karon.
Hisguti kon sa unsang paagi nga ang Pulong sa Kaalam, dili
sama sa pangdiyeta nga balaod nga gihatag ngadto sa karaan
nga mga Israelita, nagpasidaan sa aktwal nga mga kakuyaw
sa kahimsog ug naghatag og pangnutrisyon nga tambag.
Hinoon, kini nagsilbi usab isip simbolohanon nga pahinum-
dom sa kahimtang sa atong pakigsaad, naghimo kanato nga
talagsaon gikan sa kadaghanan sa kalibutan, ug usa kini ka
pagsulay sa atong pagkamasulundon––sa pipila ka mga baru-
ganan nga kita nagsunod lamang tungod kay gisugo sa
Ginoo. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod kon sa unsang

Limpyo o Dili Limpyo

mga kamelyo mga kabayo

mga baka mga baboy

isda mga ilaga

mga gangis mga suso

mga kuneho (mga rabbit) mga talaba

mga manok mga pawikan

mga ngiwngiw mga taluto

mga lukton mga alimango

“Ang mini nga mga propeta naghimo og dili tinuod nga
mga ordinansa nga walay epekto, gahum, o pwersa diha ug
human sa pagkabanhaw….

“Hunahunaa … ang kabahin ni Nadab ug Abiu, kinsa
mihalad og ‘lain nga kalayo’––mga ordinansa nga
ilang kinaugalingon nga hinimo––diha sa altar sa
Ginoo, ug ikonsiderar ang posibilidad nga ang kalayo
nga misunog kanila dili ba ang usa ka pagkasama ug
panig-ingnan sa espirituhanon nga pagkalaglag nga
nagpaabut sa tanan kinsa motuis sa matarung nga mga
paagi sa Ginoo sa kinaugalingon nila nga mga ordi-
nansa” (The Millennial Messiah, 80).
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paagi nga ang mga tawo sa pakigsaad sa Dios sa kanunay
adunay espesyal nga mga pagpanudlo nga magmalimpyo.

Ipabasa sa klase ang Levitico 11:43–44; 1 Mga Taga-Corinto
3:16–17; ug Doktrina ug mga Pakigsaad 89:18–21. Ipangutana:

• Unsa man nga mga panalangin ang gisaad sa Ginoo niad-
tong kinsa nagpabilin nga limpyo?

• Ngano man nga kadtong mga saad angay lamang sa giki-
nahanglan nga sakripisyo?

Awhaga ang mga estudyante sa pagpabilin nga limpyo pinaa-
gi sa paglikay sa gipahayag sa Ginoo nga dili limpyo sa atong
panahon. Ipakigbahin ang mosunod nga saad gikan ni Elder
Joseph B. Wirthlin, usa ka sakop sa Korum sa Napulog duha
ka mga Apostoles:

Levitico 16. Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, kita maka-
dawat og kapasayloan sa sala ug makabalik ngadto sa
presensya sa Dios. Ang pagtuon sa Adlaw sa Pagtabon-
sa Sala nagtabang kanato nga makat-on pa og daghan
mahitungod niini nga doktrina. (25–30 ka minutos)

Patabanga ang mga estudyante kanimo sa pagdrowing og usa
ka latid sa plano sa salog sa tabernakulo diha sa pisara. Tabangi
sila sa pag-ila sa Balaan sa mga Balaan ug ipasabut kon sa unsa
kini nagrepresentar (tan-awa sa “Points to Ponder” nga komen-
taryo ug mga diagram sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp.
154–56). Sultihi sila nga ang labing halangdon nga pari gitugu-
tan nga makasulod sa Balaan sa mga Balaan kausa sa usa ka
tuig ug sumala sa higpit nga mga pagpanudlo sa Ginoo. Ang
Levitico 16 nagsulti sa kinahanglan niyang buhaton niana nga
adlaw, nga gitawag og Adlaw sa Pagtabon-sa Sala.

Ipabuhat sa mga estudyante ang kalihokan A alang sa Levitico
15–16 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon. Kon
human na sila, hisguti ang ilang mga tubag ngadto sa matag
pangutana. Ipangutana:

• Kinsa man ang girepresentaran sa labing halangdon nga
pari sa Adlaw sa Pagtabon-sa Sala? (Kristo)

• Sa inyong hunahuna sa unsang paagi nga ang pari nagre-
presentar ni Kristo? (Kini nga matang sa pangutana nagta-
bang sa mga estudyante sa paghunahuna sa mas lawom

nga paagi mahitungod sa ilang tubag ug ribyuha ang ilang
nakat-unan.)

Basaha ang Marcos 15:37–38 ug ipakigbahin ang mosunod
nga pamahayag gikan ni Elder Bruce R. McConkie:

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang mahinungda-
non nga baruganan ang gitudlo diha sa Marcos 15:38. (Ang
Pag-ula ni Kristo mihimo niini nga posible alang sa tanan nga
katawhan sa pagbalik ngadto sa presensya sa Dios.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagtapos sa mosunod nga
hugpong sa pulong gamit ang daghang mga pulong o mga
han-ay sa mga pulong nga sa ilang hunahuna molangkob sa
ideya: “Kon wala ang Pag-ula ni Kristo …”

Human sa pipila ka minutos, dapita ang mga estudyante sa
pagpakigbahin sa ilang gisulat ug ilista ang ilang mga tubag
diha sa pisara. Basaha ang 2 Nephi 9:7–9 ug Jacob 7:12 ug ipa-
ila ang mga paagi ni Jacob diha sa Basahon ni Mormon nga
mahimong itapos niana nga pamahayag. Ipangutana:

• Hain sa sagrado nga mga ordinansa ang nagtabang kanato sa
paghinumdom sa kapasayloan nga anaa pinaagi sa Pag-ula?

• Sa unsang paagi nga kita makahimo niini nga mga ordi-
nansa nga mas makahuluganon ug makahinumdom niini
sa kanunay aron sa pagtabang kanato nga madawat ang
kapasayloan nga gitanyag ni Kristo ug sa katapusan maka-
sulod ngadto sa presensya sa Dios aron didto mopuyo?

Pasiuna
Ang unang napulog unom ka mga kapitulo sa Levitico nag-
langkob sa mga isyu sa pagkahimong limpyo. Ang katapusan

Levitico 17–27

“Ang Dios migilis sa tabil sa templo ‘gikan sa itaas
ngadto sa ubos.’ Ang Balaan sa mga Balaan karon abli
na alang sa tanan, ug ang tanan, pinaagi sa matubsa-
non nga dugo sa Kordero, makasulod ngadto sa kina-
tas-an ug labing balaan sa tanan nga mga dapit, niana
nga gingharian diin ang kinabuhing dayon makit-an.
Si Pablo, diha sa mapahayagon nga pinulongan (Mga
Heb. 9 ug 10), nagpakita kon sa unsang paagi nga ang
mga ordinansa sa pagpahigayon lahus sa tabil sa kara-
an nga templo mao ang pagkasama sa kinahanglan
nga buhaton ni Kristo, nga karon nahimo na niya, ang
tanan nga mga tawo mahimo na nga mosulod lahus sa
tabil ngadto sa presensya sa Ginoo aron sa pag-angkon
sa kahingpitan sa kahimayaan” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:830).

“Ang espirituhanon nga mga panalangin sa ‘kaalam ug
dako nga mga bahandi sa kahibalo, gani ang mga tina-
go nga mga bahandi’ [D&P 89:19], moabut ngadto ni-
adtong kinsa nagpabilin sa ilang mga lawas nga
gawasnon gikan sa makaadik nga mga butang. Kon ki-
ta mosunod sa Pulong sa Kaalam, ang mga bintana sa
personal nga pagpadayag maabli alang kanato ug ang
atong mga kalag mapuno sa balaan nga kahayag ug ka-
matuoran. Kon atong ipabilin ang atong mga lawas nga
dili mahugawan, ang Espiritu Santo ‘moabut [kanato]
ug … mopuyo sa [atong] [mga] kasingkasing’ [D&P
8:2] ug motudlo kanato og ‘malinawon nga mga butang
sa imortal nga himaya’ [Moises 6:61]” (sa Conference
Report, Okt. 1995, 102; o Ensign, Nob. 1995, 76).
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nga mga kapitulo nagpokus kon sa unsang paagi nga ang
Israel makapabilin nga limpyo sa atubangan sa Dios ug mahi-
mong mas balaan ug diosnon. Ang mosunod mao ang usa ka
latid niini nga mga kapitulo:

• Kapitulo 17––Personal nga pagkabalaan

• Kapitulo 18––Pagkabalaan diha sa pamilya og sa sekswal
nga mga relasyon

• Mga kapitulo 19–20––Pagkabalaan diha sa katilingban nga
pakigrelasyon, sama diha sa kongregasyon

• Mga kapitulo 21–22––Pagkabalaan diha sa priesthood

• Mga Kapitulo 23–25––Mga pagsaulog ug sagrado nga mga
kalihokan nga nag-awhag og pagkabalaan

• Kapitulo 26––Mga panalangin nga moabut ngadto niad-
tong kinsa nagsunod sa ilang mga pakigsaad

• Kapitulo 27––Mga pagpanudlo sa paghatag sa mga kabta-
ngan sa usa ka tawo ngadto sa Ginoo

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Kita gimandoan sa paghigugma sa atong mga silingan sa-

ma sa atong kaugalingon (tan-awa sa Levitico 19:18; tan-
awa usab sa Mateo 5:43–44).

• Ang Ginoo nagtabang sa iyang mga tawo nga mahimong
balaan pinaagi sa pagtudlo kanila sa pagpuyo nga sa ingon
naglain kanila gikan sa dautan nga mga binuhatan sa kali-
butan (tan-awa sa Levitico 19–25; ilabi na sa 20:26).

• Ang mga pakigsaad ug mga sugo sa Dios adunay nag-
uban nga mga panalangin alang sa pagkamasulundon ug
mga sangputanan alang sa pagkamasinupakon (tan-awa sa
Levitico 26; Deuteronomio 28; D&P 130:20–21).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Levitico 18–20. Ang Ginoo naglaum sa iyang mga tawo 
sa paghimulag sa ilang mga kaugalingon gikan sa mga
paagi sa kalibutan ug magmahimong putli ug balaan.
(20–25 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna sa pagbisita
sa usa ka eskwelahan uban sa lima ka gatus ka mga estud-
yante ug usa lamang sa mga estudyante ang Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Ipangutana:

• Sa inyong hunahuna makaila ba kamo sa Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga estudyante pinaagi sa pagtan-aw
lamang sa mga estudyante?

• Unsa nga mga kinaiya o mga batasan ang imong pangitaon?

• Unsa nga mga pagtulun-an sa ebanghelyo ang makatabang
kanato nga mahimong lahi gikan sa uban sa kalibutan?

Basaha ang Levitico 18:2–5, 27–30; 19:1–2, 37; ug 20:7–8, 22–26
uban sa imong mga estudyante ug pangutana:

• Unsa man ang gilauman sa Ginoo sa Israel?

• Unsa man ang mga kaayohan sa ilang paghimulag gikan
sa mga istilo sa kinabuhi sa mga Ehiptohanon ug
Canaanhon?

Isangun sa mga estudyante ang usa o labaw pa sa mosunod
nga mga bersikulo diha sa Levitico: 19:3, 4, 9–10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 23–25, 26, 27–28, 29, 30, 31–34, 35–36; 20:9,
10. Ipakompleto nila ang mosunod nga mga buluhaton ug
ipakigbahin ang ilang mga tubag sa usag usa:

1. Ipaila ang sugo nga makita diha sa bersikulo.

2. Paglista og mga paagi nga ang pagsunod sa sugo makata-
bang sa pagpahinumdom sa mga Israelita sa paghimulag
sa ilang mga kaugalingon gikan sa dautan nga mga binu-
hatan sa kalibutan.

3. Ikonsiderar ang unsay atong mahimo sa pagsunod sa sugo
karon.

Ipabasa dayon sa mga estudyante ang Levitico 18:19–26 ug
20:6, 9–10 ug ipaila ang mga sala nga gisugo sa Ginoo nga li-
kayan sa Israel. Pahinumdumi sila nga kadto nga mga sala
mao ang kasagaran kaniadto. Ipangutana:

• Kadto ba nga mga sala anaa pa karon?

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw kinahanglan man nga molikay niadto
nga mga binuhatan?

• Unsa pa man ang gihangyo sa Ginoo nga atong buhaton o
likayan nga lahi sa gibuhat sa kalibutan? (Ang pipila sa
maayo nga mga ehemplo makita diha sa Alang sa Kalig-on
sa mga Kabatan-onan nga pamplet.)

• Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 53:2. Unsa man
ang gisugo sa Ginoo nga atong buhaton?

• Kana sayon ba o lisud alang kaninyo? Ngano man?

• Unsa man nga mga kaayohan ang moabut kon atong isa-
likway ang pagkakalibutanon?

Levitico 19:18 (Scripture Mastery). Kita kinahang-
lan nga mahigugma ug moserbisyo sa atong mga

silingan. (10 –15 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon sila aduna bay paborito
nga silingan ug ngano nga kana nga silingan paborito man nila.
Hangyoa sila sa pagkonsiderar og pipila ka labing maanindot
nga mga butang nga nahimo sa ilang silingan alang kanila o sa
ilang pamilya, ug pagdapit og pipila ka mga estudyante sa
pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian uban sa klase. Ipabasa
sa mga estudyante ang Mateo 22:36–40 ug ipaila ang duha ka
dagko nga mga sugo. Ilista ang mga sugo diha sa pisara ug pa-
ngutana: Sa inyong hunahuna ngano man nga ang tanan nga
mga balaod sa Daang Tugon ug ang tanan nga mga pagtulun-
an sa mga propeta nagasukad niining duha ka mga sugo?

Basaha ang Levitico 19:18 ug Deuteronomio 6:5. Ipangutana:

• Makapatingala ba nga kining duha ka mga balaod ang una
nga gihisgutan diha sa panahon sa Daang Tugon? Ngano
man ug nganong dili man?
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• Ngano nga ang paghigugma sa atong mga silingan im-
portante?

• Ang inyo ba nga mga silingan mao lamang kadtong mga
tawo kinsa nagpuyo duol sa inyong panimalay?

• Kinsa pa man ang makonsiderar nga inyong silingan?

Ipabasa sa inyong mga estudyante ang Lucas 10:25–37 ug pa-
ngitaa kon kinsa pa ang makonsiderar nga atong silingan.
Ipangutana: Unsa man ang inyong mahimong buhaton aron
sa pagpakita nga kamo nahigugma sa uban sama sa inyong
paghigugma sa inyong kaugalingon?

Awhaga ang mga estudyante sa paghimo og usa ka yano nga
proyekto sa pagserbisyo o pagpakita og buhat sa kalooy
ngadto sa usa ka silingan sulod sa sunod nga pipila ka mga
adlaw. Tapusa pinaagi sa pagkanta sa himno “Love One
Another” (Hymns, nu. 308).

Levitico 25. Ang tuig nga jubilee mao ang panahon nga
ang Israel gisugo sa pagpasaylo sa mga utang sa uban.
Kini mao ang nagsimbolo kanila kang Kristo, kinsa inig
abut sa panahon mohatag og kapasayloan ngadto sa nag-
hinulsol nga makasasala. (10–15 ka minutos)

Hatagi ang matag estudyante og usa ka papel nga may tulo
ka mga kategoriya nga nakalista niini: para sa balay, transpor-
tasyon, ug uban pa. Ipasulat nila ang kantidad alang niadto
nga mga butang ug dayon kwentaha kini aron mahibaloan
ang kinatibuk-an. Kini mao unta ang ilang utang. Isulat Karon
mao ang adlaw sa jubilee diha sa pisara ug pangutana: Kon ang
kinatibuk-an nga kantidad nga gikwenta diha sa inyong pa-
pel mao ang inyong personal nga utang, gusto ba kamo nga
mosaulog sa jubilee [kasaulogan] sama sa gibuhat sa karaan
nga Israel? Kadaghanan sa mga estudyante wala masayud
kon sa unsang paagi nga ang personal nga utang ug ang jubi-
lee sa Israel may kalambigitan. Hangyoa sila sa pagbasa sa
Levitico 25:10–17, 25–27, 35–37 ug tan-awa kon unsa ang pag-
saulog sa jubilee.

Basaha ngadto sa mga estudyante ang komentaryo alang sa
Levitico 25 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 188–89) ug
pangutana:

• Nganong nindot man kaayo nga magpuyo atol sa tuig sa
jubilee?

• Unsa man ang kalainan sa inyong mga pagbati panahon
sa jubilee kon ikaw usa ka nagpautang kaysa usa ka na-
ngutang?

• Sa unsang paagi nga ang Pag-ula naghatag kanato og
“jubilee”nga mga ganti?

• Unsa man ang inyong gibati mahitungod ni Jesukristo, sa
kasayuran nga siya ang mibayad sa bugti alang sa atong
mga sala?

Paghimo og usa ka lista uban sa mga estudyante kon unsay
atong mahimo aron magpuyo sa diwa sa jubilee matag ad-
law. Ipabasa nila ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9–11

ug pangutan-a sila kon unsay gitudlo niadtong mga bersi-
kulo mahitungod sa atong mga responsibilidad ngadto niini
nga “jubilee.”

Si Presidente Howard W. Hunter mipadangat sa diwa sa jubi-
lee sa 1994 nga mensahe sa Pasko. Siya miingon nga tungod
sa atong gugma alang ni Kristo ug agig pasalamat alang sa
iyang nabuhat “kita kinahanglan nga maningkamot sa pagha-
tag ingon nga Siya mihatag.” Siya mipadayon uban sa mosu-
nod nga tambag:

Awhaga ang mga estudyante nga sundon kanunay ang tam-
bag ni Presidente Hunter, dili lamang sa panahon sa Pasko.

Levitico 26. Kadtong kinsa matinud-anon ngadto sa ilang
mga pakigsaad makadawat og dako nga mga panalangin,
samtang kadtong kinsa wala motuman sa ilang mga pa-
kigsaad pagatungluhon. (15–20 ka minutos)

Pagpakita og kopya sa bisan unsa nga yanong kontrata ngad-
to sa klase. Isulat kon ug dayon diha sa pisara ug hisguti ang
mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man ang kalabutan niadtong duha ka mga pulong sa
usa ka kontrata?

• Ngano nga kinahanglan man gayud nga ang usa ka kon-
trata adunay “kon” nga nakasukip niini?

• Unsa man ang inyong bation kon kamo nakatuman na sa
inyong bahin apan ang “dayon” wala matuman––kon ang
usa ka tawo wala motuman sa mga saad nga iyang gihimo
ubos sa kontrata?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa bisan unsa
nga mga kontrata, o mga pakigsaad, nga ilang gihimo uban
sa Ginoo. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 82:10 ug
pangutan-a ang mga estudyante kon unsay ilang gibati mahi-
tungod sa gisulti sa Ginoo. Basaha ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 130:20–21 ug pangutana kon sa unsang paagi nga

“Kini nga Pasko, nagsulbad sa panag-away. Pangitaa
ang usa ka nakalimtan nga higala. Wagtanga ang pag-
suspetsa ug pulihi kini og pagsalig. Paghimo og sulat.
Hatag og usa ka hinay nga tubag. Awhaga ang kaba-
tan-onan. Ipakita ang inyong pagkamaunungon sa
pulong ug sa buhat. Tumana ang saad. Kalimti ang ka-
ligutgot. Pasayloa ang kaaway. Pangayo og pasaylo.
Paningkamot sa pagsabut. Susiha ang imong mga giki-
nahanglan gikan sa uban. Hunahunaa una ang uban.
Magmanggiloy-on. Magmalumo. Katawa pa. Ipahayag
ang imong pasalamat. Abi-abiha ang estranghero.
Lipaya ang kasingkasing sa usa ka bata. Paglingaw-
lingaw sa katahum ug kaanindot sa yuta. Isulti ang
inyong gugma ug dayon isulti kini og usab” (“ ‘To
Give of Oneself Is a Holy Gift,’ Prophet Tells Christmas
Gathering,” Church News, 10 Dis. 1994, 4).

Ang Basahon sa Levitico
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kadtong mga bersikulo nakadugang sa atong panabut.
Pamarkahi sa mga estudyante ang mga pulong kon ug dayon
sa Levitico 26:3–4 ug kon ug ako usab magabuhat sa Levitico
26:14, 16. Hisguti ang pagkapareho niadto nga mga pulong sa
mensahe diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 130:20–21.

Ipabasa sa mga estudyante ang Levitico 26:3–12, 14–28 ug pa-
ngitaa ang mga panalangin o mga tunglo nga naghulat sa
Israel, depende sa ilang pagkamatarung. Ipangutana:

• Hain niadto nga mga saad ang labing mahinungdanon
kanimo? Ngano man?

• Hain man sa mga tunglo ang daw labing grabe? Ngano
man?

Hisguti ang mga saad sa Ginoo ngari kanato (pananglitan,
tan-awa sa Mosiah 18:8–10; D&P 20:77; 76:5–10). Ipakigbahin
ang imong pagpamatuod nga ang Dios motuman sa tanan ni-
ya nga mga saad kon kita magmatinud-anon ngadto kaniya.

Levitico 17–27



Ang basahon sa Numeros usa ka kasaysayan sa kasulatan
mahitungod sa mga Israelita samtang sila mibiyahe diha sa
kamingawan tunga-tunga sa Bukid sa Sinai ug sa silangang
utlanan sa gisaad nga yuta. Kini naglangkob sobra sa traynta
y otso sa ilang kwarenta ka tuig diha sa kamingawan ug nag-
pasabut kong ngano nga ang Ginoo mipabilin kanila diha sa
kamingawan sulod sa taas kaayo nga panahon. Gikan niini
kita makakat-on kon sa unsang paagi ang Dios motrabaho
uban sa iyang mga anak ug sa unsang paagi nga kita maka-
dawat sa iyang gisaad nga mga panalangin.

Ang basahon ginganlan og “Numeros” tungod kay kini nag-
langkob sa mga asoy sa duha ka mga higayon nga si Moises
“mikwenta,” o miihap, sa mga tawo sa Israel (tan-awa sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Numeros,” pp. 181–82). Ang
duha niadtong mga census nga lista nag-ihap sa maayo og
panglawas nga mga lalaki nga giandam alang sa gubat.
Madawat sa Israel ang ilang gisaad nga yuta, apan gikina-
hanglan nga angkonon kini pinaagi sa pagpaagas og dugo.
Kadtong naapil sa unang census (tan-awa sa Numeros 1–4)
masulub-on nga napakyas sa ilang katungdanan tungod sa
pagkamasinupakon. Wala kadto mahitabo hangtud sa pana-
hon sa ikaduhang census (tan-awa sa Numeros 26) nga ang
Israel may igong ka matinud-anon aron magmalampuson.

Ang basahon sa Numeros mahimong bahinon ngadto sa tulo
ka mga seksyon:

1. Mga kapitulo 1–10 naglangkob sa mga pagpanudlo ug mga
pagpangandam alang sa pagmartsa gikan sa Sinai.

2. Mga kapitulo 11–21 naglangkob sa kasaysayan sa pagpuyo
sa Israel diha sa kamingawan.

3. Mga kapitulo 22–36 naglangkob sa asoy sa nahitabo sa sila-
ngan nga bahin sa Suba sa Jordan.

Pasiuna
Agig dugang ngadto sa “pag-ihap,” o census sa mga anak sa
Israel, ang Numeros 1–10 naglangkob sa dugang nga mga
pagpanudlo nga mahimong bahin sa balaod ni Moises ug sa
mando diin ang mga Israelita magkampo o magmartsa. Kini
nga mga kapitulo naghisgut usab sa tribo ni Levi nga napili
nga maoy moserbisyo sa tabernakulo ug kon sa unsang paagi
nga ang kampo sa Israel misugod sa pagmartsa gikan sa Sinai
paingon ngadto sa gisaad nga yuta.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo, iyang buhat, ug iyang gingharian kinahanglan

mao ang sentro sa atong mga kinabuhi (tan-awa sa
Numeros 2).

• Kadto lamang gitawag ug giordinahan sa Dios pinaagi sa
nagrepresentar kaniya mao ang makapahigayon sa mada-
wat nga mga ordinansa (tan-awa sa Numeros 3:5–13).

• Ang tinuod nga paghinulsol nagkinahanglan og pagkum-
pisal, pakighiuli, ug pagsalikway sa sala (tan-awa sa
Numeros 5:5–7; tan-awa usab sa D&P 58:43).

• Kita mahimong mopahinungod sa atong kaugalingon
ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga pakigsaad (tan-awa sa
Numeros 6).

• Ang Ginoo mogiya ug mopanalangin sa iyang masulundon
nga mga anak (tan-awa sa Numeros 9:15–23).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Numeros 1–4. Ang paghan-ay sa kampo sa Israel nagpa-
hinumdom kanila nga ang Ginoo, iyang buhat, ug iyang
gingharian kinahanglan mao ang sentro sa atong mga
kinabuhi. (30–40 ka minutos)

Ihan-ay ang imong klasehanan sama sa mosunod nga 
“Han-ay sa Pagkampo” nga diagram sa kampo sa Israel.
Pagbukhad og usa ka habol diha sa tunga-tunga sa klaseha-
nan aron sa pagrepresentar sa tabernakulo o idrowing ang di-
agram diha sa pisara. Ang mga klase nga adunay mas ubos sa
dose ka mga estudyante makapahimo sa usa ka estudyante sa
pagrepresentar sa labaw pa sa usa ka tribo. Ipapilit ang mga
timaan ngadto sa mga bongbong nga nagpasabut sa amihan,
habagatan, silangan, ug kasadpan.

Nephtali

Manases

Ephraim

Benjamin

Sabulon

Juda

Isakar

Simeon

Dan

Ang Han-ay sa Pagkampo

Levi: 
Moises, 

Aaron, ug 
Anak nga 
mga lalaki 
ni Aaron

Amihan
Kampo ni Dan: 157,600

Habagatan 
Kampo ni Ruben: 151,450

Silangan
Kampo ni 

Juda: 
166,400

Kasadpan
Kampo ni 
Ephraim: 
108,100

Ruben

Aser

Gad

Tabernakulo ug 
ang Sawang sa 
Kongregasyon

Levi: Anak nga 
mga lalaki ni Merari

Levi: Anak nga 
mga lalaki ni Coath

Levi: 
Anak nga 
mga lalaki 
ni Gerson

Numeros 1–10
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Sa pagsulod sa mga estudyante sa klasehanan, abiabiha sila
ngadto sa “kampo sa Israel” ug hatagi ang matag usa kanila
og usa ka kard nga may pangalan sa tribo sa Israel nga anaa
niini. Pahimangnoi sila sa pagpundok uban sa lain nga mga
estudyante nga nasangunan ngadto sa sama nga tribo ug ipa-
basa og dungan ang Numeros 2. Ipapangita nila kon asa ma-
kita ang ilang tribo diha sa kampo ug palingkura diha sa
tukma nga dapit diha sa klasehanan. Kon ang tanan nga mga
estudyante napahimutang na, ipasabut nga ang mga Israelita
mibiyahe agi sa walay tanum nga kamingawan sa Sinai.
Ipapangita nila ang Numeros 1 aron mahibaloan kon pila
ka mga tawo ang anaa sa tribo nga ilang girepresentahan ug
pangutan-a ang pipila ka mga estudyante:

• Unsa man kaha ang inyong bation kon kamo ang respon-
sable sa kaayohan niana ka daghan nga mga tawo diha sa
tunga-tunga sa kamingawan?

• Unsaon man niana nga responsibilidad sa pag-usab sa pa-
maagi sa inyong pag-ampo ug sa pagtinguha sa tabang sa
Ginoo?

Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana sa paghisgut
sa paghan-ay sa kampo:

• Unsa man ang anaa sa sentro sa kampo? (tan-awa sa
Numeros 2:2).

• Sa inyong hunahuna ngano man nga ang Ginoo mihan-ay
sa mga anak sa Israel libut sa tabernakulo niana nga paagi?
(tan-awa sa komentaryo alang sa Numeros 2 ug Numeros 3
sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 197–98).

• Sa unsang paagi nga ang atong gibutang diha sa sentro sa
atong mga kinabuhi makaapekto sa atong relasyon uban sa
atong Amahan sa Langit?

• Sa unsang paagi nga ang matag usa kanato makasulti kon
unsa gayud ang anaa sa sentro sa atong kinabuhi?

Diha sa usa ka lapas sa ulo nga projector, usa ka poster, o usa
ka pisara, ipakita ang mosunod nga tsart sa han-ay sa pag-
martsa.

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man kaha ka mahinungdanon ang han-ay sa pagmar-
tsa alang sa mga anak sa Israel?

• Unsa man kini ka mahinungdanon alang kanato?

Awhaga ang mga estudyante sa pagtugot sa Ginoo nga mahi-
mong kabahin sa ilang matag adlaw nga kinabuhi.

Numeros 1–4. Kadto lamang gitawag ug giordinahan sa
Dios pinaagi sa iyang mga representante ang makapahi-
gayon sa madawat nga mga ordinansa. (10–15 ka minutos)

Ipabasa sa mga estudyante ang Numeros 1:47–53 ug tan-awa
kon hain nga tribo ang wala gilakip og ihap sa census ug kon
ngano. Basaha ang Numeros 3:5–12, 25–26, 30–31, 36–38;
4:5–16 uban sa imong mga estudyante ug hisguti kon unsa
ang gisugo sa Ginoo nga buhaton sa mga pari ug Levihanon.
Ikomparar ang ilang mga katungdanan sa mga katungdanan
sa mga deacon, mga teacher, ug mga priest karon (tan-awa sa
D&P 20:46–60; 107:8–20, 85–88). Ipangutana: Sa unsang paagi
nga ang pagserbisyo diha sa Aaronic Priesthood karon sama
sa dakong dungog ug pribilehiyo nga mahimong usa ka
Levihanon kaniadto? Mahimo ka nga modapit og usa ka tig-
hupot sa Aaronic Priesthood sa pagpakigbahin sa iyang gibati
mahitungod sa pagserbisyo diha sa priesthood.

Basaha ang Numeros 3:38 ug pangutana:

• Asa man sila si Moises ug Aaron gipahimangnoan sa pag-
tukod sa ilang mga tolda? Ngano man?

• Kinsa man, ang sama ni Moises kaniadto, ang responsable
karon sa pagtukod sa mga templo ug naghatag og awtori-
dad sa mga tigpahigayon sa pagtrabaho uban kanila? (Ang
propeta.)

• Kinsa man, ang sama sa mga pari ug mga Levihanon kani-
adto, ang adunay responsibilidad karon sa pagtan-aw nga
walay “dumuloong,” o dili awtorisado nga tawo, ang ma-
kasulod sa templo? (Mga bishop, mga branch president,
mga stake president, ug mga mission president.)

Ikonsiderar ang pagdapit og usa ka lider sa priesthood sa
paghisgut uban sa mga estudyante sa kaimportante sa pagta-
hud sa Aaronic Priesthood agig pagpangandam alang sa
Melchizedek Priesthood ug sa kaimportante sa priesthood sa
pag-andam sa tanan nga mga miyembro sa Simbahan nga
mahimong takus sa pagdawat sa mga panalangin sa mga pa-
kigsaad sa templo.

Numeros 6. Kita mahimong mopahinungod sa atong mga
kaugalingon ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga pakigsaad.
(10–15 ka minutos)

Ipabasa sa usa ka estudyante ang mosunod nga pamahayag
gikan ni Elder Dean L. Larson, kanhi usa ka sakop sa
Kapangulohan sa Seventy:

Ang Han-ay sa Pagmartsa

Nephtali

Manases

Ephraim

Benjamin Sabulon

Juda

IsakarSimeon

Dan Ruben

Aser

Gad

Mga anak ni 
Coath, nga 

nagpas-an sa 
mga gamit sa 
tabernakulo

Mga anak ni 
Gerson ug ni 

Merari, 
nagpas-an sa 
tabernakulo

Ang mga 
Coathhanon, 
nangulo bitbit 
ang arka sa 
pakigsaad
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Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang mga paagi
nga ang pamahayag ni Elder Larson tinuod. Ipabasa sa laing
estudyante ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Spencer W. Kimball, kanhi sakop sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles:

Ipangutana ug hisguti ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man ang kahulugan niana nga pamahayag nganha
kaninyo?

• Unsa man ka lisud ang mahitungod sa pagkalahi?

• Unsa man nga mga panalangin ang moabut ngadto niad-
tong kinsa nakahimo og pasalig nga mahimong lahi diha
sa paagi sa Ginoo?

Ipabasa sa mga estudyante ang Numeros 6:2 ug pangitaa ang
ulohan nga gihatag ngadto niadtong kinsa mihimo og espes-
yal nga pakigsaad uban sa Ginoo. Ipangutana: Sa unsang paa-
gi nga ang “paghimulag” susama sa pagkahimo nga “lahi”?
Ipasabut nga ang usa ka “Nazaretnon”––usa ka tawo nga
nagagikan sa lungsod sa Nazaret––dili sama sa usa ka
“Nazareo”(tan-awa sa komentaryo alang sa Numeros 6:1–21
sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 199). 

Basaha ang mosunod nga mga pakisayran uban sa mga es-
tudyante ug ipaila ang uban pa kinsa mga Nazareo:

• Mga Maghuhukom 13:5, 24

• 1 Samuel 1:11, 19–20, 28

• Lucas 1:13–15

Ipabasa sa mga estudyante ang Numeros 6:3–8 ug ipaila ang
piho nga mga saad nga gihimo sa mga Nazareo. Ipaihap nila
kon pila ka mga higayon nga ang mga pulong pagkabinulag,
mobulag, ug mibulag gigamit diha sa Numeros 6. (Disesais ka
mga higayon.) Ipangutana:

• Unsa man ang kahulugan sa pagkabinulag nganha kaninyo?

• Unsa man ang gikauyonan nga buhaton sa mga miyembro
sa Simbahan nga naghimulag o naglahi kanila gikan sa
uban sa kalibutan?

Paghisgut og mga paagi diin ang mga miyembro sa Simbahan
kasagaran lahi sa uban. Basaha ang mosunod nga pamahayag
gikan ni Presidente Gordon B. Hinckley:

Pasiuna
Mga kapitulo 11–21 sa Numeros naglangkob og tulo ka bahin
nga asoy sa pagpuyo sa Israel diha sa kamingawan:

1. Gikan sa Bukid sa Sinai ngadto sa Paran, duol sa Cades
(tan-awa sa Numeros 10:10–14:45)

2. Gikan sa panahon nga sila gibalibaran sa pagsulod sa gisa-
ad nga yuta hangtud sa ilang pagpundok og usab sa Cades
gibana-bana nga traynta y otso ka tuig ang milabay (tan-
awa sa mga kapitulo 15–19)

3. Ang martsa gikan sa Cades ngadto sa Bukid sa Hor (tan-
awa sa mga kapitulo 20–21)

Niining ulahi nga mga kapitulo, ang pagkamatinud-anon sa
mga anak sa sa Israel milambo samtang mipadulong sila
ngadto sa gisaad nga yuta.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Tungod kay ang Ginoo mohatag og mga panalangin suma-

la sa atong mga tinguha, kita kinahanglan nga mainampi-
ngon nga mag-ampo sa matarung (tan-awa sa Numeros
11:18–20, 31–35; tan-awa usab sa 1 Samuel 8:5, 20–22; Jacob
4:14; Alma 29:4).

• Ang mga indibidwal mahimong makadawat og personal
nga pagpadayag, apan ang propeta lamang ang makada-
wat og pagpadayag alang sa tibuok Simbahan (tan-awa sa
Numeros 11:16–12:15).

• Kon kita adunay hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo,
kita makatuman sa tanan nga iyang isugo (tan-awa sa
Numeros 13:1–14:12; tan-awa usab sa 1 Nephi 3:7).

• Kini importante nga buhaton unsay isugo sa Ginoo kon siya
mosugo niini (tan-awa sa Numeros 14:40–45).

Numeros 11–21

“Kon kita mohupot sa atong mga hiyas, kon kita motu-
kod sa atong panulundon, kon kita molakaw diha sa
pagkamasulundon sa atubangan sa Ginoo, kon kita
mosunod lamang sa ebanghelyo, kita mapanalanginan
diha sa matahum ug maanindot nga paagi. Kita paga-
tan-awon isip hamili nga katawhan kinsa nakakaplag
sa yawe ngadto sa hamili nga kalipay” (sa Conference
Report, Okt. 1997, 94; o Ensign, Nob. 1997, 69).

“Lahi kita. Kita hamili nga katawhan. Kita manghinaut
nga kita sa kanunay mahimong lahi ug hamili” (In the
World but Not of It, Brigham Young University
Speeches of the Year [14 Mayo 1968], 10).

“Atong makita ang pipila sa mga ebidensya karon ma-
hitungod sa hilig tali sa atong mga batan-on sa pagsu-
nod sa mga istilo sa kalibutan. Kita dili kanunay nga
mopaluyo sa mga tighimo sa mga istilo, apan sa pipila
ka mga paagi kita nagsunod dili kaayo layo sa gihimo
nila” (sa Conference Report, Abr. 1983, 48; o Ensign,
Mayo 1983, 34).

Ang Basahon sa Numeros
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• Kadtong kinsa mobatok o mosulti batok sa mga lider sa
Simbahan mibatok sa Dios. Kon sila dili maghinulsol, sila
pagatungluhon (tan-awa sa Numeros 16–17; 20:1–11, 13;
21:4–6; tan-awa usab sa 3 Nephi 28:34; D&P 121:16–22).

• Ang Ginoo mipanalangin sa mga anak sa Israel diha sa pa-
agi nga nagdapit kanila sa pagduol ngadto kaniya (tan-awa
sa Numeros 21:4–9).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Numeros 11. Ang pagpili og mga kaibug sa unod ibabaw
sa mga butang sa Espiritu moresulta sa espirituhanon
nga kamatayon. (30–35 ka minutos)

Isulat ang mga pulong espiritu ug lawas diha sa pisara.
Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang mga paagi nga ang lawas masakit?

• Unsa ang pipila sa mga sakit nga mopaingon ngadto sa
kamatayon?

Ipasabut nga ingon nga adunay pisikal nga mga sakit nga
maoy hinungdan sa pisikal nga kamatayon, adunay espiritu-
hanon nga mga sakit nga maoy hinungdan sa espirituhanon
nga kamatayon. Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Nephi
9:10–12 ug pangitaa kon unsa ang ipasabut sa pagsinati og 
espirituhanon nga kamatayon (tan-awa usab sa “Ang
Mahinungdanong Plano sa Kalipay,” p. 14).

Hangyoa ang mga estudyante sa paghimo og duha ka kaugali-
ngon nga mga lista: ang una mahitungod sa ilang gihimo sa ka-
tapusan nga baynte kwatro oras aron sa pagpabilin sa ilang
mga lawas nga himsog ug ang ikaduha mahitungod sa ilang
gihimo aron sa pagpabilin sa ilang mga espiritu nga himsog.
Hangyoa sila sa paghunahuna kon hain ang anaa sa mas maayo
nga kondisyon karon––ilang mga espiritu o ilang mga lawas.

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang atong buhaton matag semana aron sa “pag-
pakaon” sa atong mga espiritu?

• Sa unsang paagi nga ang sakrament nagpahinumdom
kanato nga ang atong mga espiritu nagkinahanglan nga
pakan-on?

• Sa unsa man nagrepresentar ang mga simbolo sa sakra-
ment? (Lawas ug dugo ni Jesukristo.)

Basaha ang Exodo 16:14–15 ug ipaila kon unsa ang gihatag sa
Ginoo sa mga Israelita isip matag adlaw nga pahinumdom sa
ilang pagsalig kaniya. Basaha ang Juan 6:49, 51 ug hisguti kon
sa unsang paagi nga ang mana nagsimbolo ni Jesukristo.

Isulat ang mga pulong gutom ug kaibug diha sa pisara.
Hangyo-a ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon sa unsa
nga paagi nga kadto nga mga pulong managsama ug sa un-
sang paagi nga kini managlahi. Ipabasa nila ang 3 Nephi 12:6
ug ipasabut kon giunsa sa Ginoo paggamit ang pulong nga
gutom niana nga bersikulo ug unsay gisaad ngadto niadtong
gigutom. Ipabasa nila ang Numeros 11:4–9 ug pangitaa ang
pulong naibug. Ipangutana:

• Sa inyong hunahuna ngano nga gihulagway man ni Moises
ang mga tawo nga “naibug” sa karne, imbis “gigutom” niini?

• Sa unsa man ang pulong nga kaibug nagpasabut? (mahimo
nimo nga tan-awon ang ipasabut diha sa diksyonaryo.)

• Unsa man ang pulong nga unod nagrepresentar? (Dili la-
mang “karne,” kondili usab sa “mga gana sa atong lawas.”)

Ipabasa sa mga estudyante ang Numeros 11:10–15 ug ihulag-
way kon giunsa ni Moises sa pagtubag ang mga reklamo sa
mga tawo. Ipabasa nila ang nahabilin sa kapitulo ug hatagi og
espesyal nga pagtagad kon giunsa pagtubag sa Ginoo ngadto
ni Moises ug ngadto sa mga tawo ug mitudlo kanila og usa ka
importante kaayo nga espirituhanon nga leksyon. Basaha ug
ikomparar ang Numeros 11:16–17, 24–29 ug Numeros 11:18–20,
31–34. Pangutan-a ang mga estudyante kon unsay ilang huna-
huna sa gitudlo mahitungod sa mga butang sa Espiritu ug sa
mga butang sa “unod.” Basaha ang Mga Taga-Roma 8:5–14 ug
ipasabut kon sa unsang paagi nga ang pagtulun-an ni Pablo
mahimong komentaryo sa istorya diha sa Numeros 11.

Sa Estados Unidos, ang gobyerno nagmantala og usa ka “gire-
komendar nga inadlaw nga gidaghanon sa pagkaon ug unsa
ang kaonon” sa ingon nga mga butang sama sa mga pagkaon
ug mga bitamina nga mopabiling himsog sa lawas. Isip usa ka
klase, paghimo og usa ka girekomendar nga inadlaw (o sine-
mana) nga tulumanon nga mopabilin sa kahimsog sa atong
mga espiritu. Ang mosunod nga mga kasulatan mahimong
makatabang samtang kamo mohimo niini nga buluhaton:

• Juan 4:13–14, 31–34

• Juan 6:51–58

• 2 Nephi 9:50–51

• 2 Nephi 32:3

• 3 Nephi 12:6

Si Elder L. Lionel Kendrick, usa ka sakop sa Seventy, miingon:

Numeros 11–12. Ang mga indibidwal mahimong makada-
wat og personal nga pagpadayag gikan sa Ginoo, apan
ang propeta lamang ang makadawat og pagpadayag
alang sa tibuok Simbahan. (30–40 ka minutos)

Sultihi ang mga estudyante nga adunay kinse ka mga lalaki
kinsa gipaluyohan isip mga propeta, mga manalagna, ug mga
tigpadayag atol sa usa ka kinatibuk-an nga komperensya sa
Simbahan (pananglitan, tan-awa sa pagpaluyo sa mga opisya-
les sa Simbahan sa ulahing Abril nga Report sa Komperensya
o Mayo Ensign). Hangyoa ang mga estudyante sa paghatag
og bisan asa sa mga pangalan o sa mga calling niadto nga

“Ang mga kasulatan mao ang espirituhanon nga pag-
kaon alang sa atong mga espiritu, nga ingon kaimpor-
tante sama sa pisikal nga pagkaon alang sa atong mga
lawas” (sa Conference Report, Abr. 1993, 14; o Ensign,
Mayo 1993, 14).
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mga lalaki. (Ang mga sakop sa Unang Kapangulohan ug ang
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.)

Ipabasa sa mga estudyante ang Numeros 11:11–14 ug isulti
kon unsa ang duha ka problema nga gidala ni Moises ngadto
sa Ginoo. (Ang mga tawo gusto nga mokaon og karne ug si
Moises nanginahanglan og tabang sa iyang mga responsibili-
dad.) Basaha ang Numeros 11:16–17, 24–29 ug tan-awa kon
unsa ang gibuhat sa Ginoo aron sa pagtabang ni Moises.
Ipangutana:

• Unsa man ang gitawag ni Moises niining kapitoan ka mga
tigtabang? (Mga propeta; tan-awa sa b. 29.)

• Pila man kabuok propeta ang giingon ni Moises nga kina-
hanglang aduna?

Ipakigbahin ang komentaryo alang sa Numeros 11:16–17,
24–29 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (p. 201). Ipabasa sa
usa ka estudyante ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Elder Bruce R. McConkie:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang kalainan tali sa espiritu sa pagpanagna nga
anaa sa propeta ug sa espiritu sa pananagna nga mahi-
mong anaa sa uban nga mga indibidwal?

• Unsa man ang mga problema ang mahimong mahitabo
kon adunay labaw pa sa usa ka tawo ang moangkon og
pagpadayag alang sa tibuok Simbahan?

• Unsa man ang bintaha sa kasayuran nga adunay usa la-
mang ka propeta, manalagna, ug tigpadayag kinsa mogiya
sa tibuok Simbahan?

Basaha ug hisguti ang mosunod nga pamahayag ni Dallin H.
Oaks:

Ipabasa sa mga estudyante ang Numeros 12:1–2 ug pangutana:

• Kinsa pa man ang gusto nga mahimong usa ka propeta?

• Unsa man ang ilang mga giangkon?

• Unsa man ang kalainan mahitungod sa mga binuhatan ni
Miriam ug ni Aaron diha sa kapitulo 12 ug ang mga kaliho-
kan sa kapitoan ka mga elder diha sa kapitulo 11? (Ang ka-
pitoan ka mga elder migamit sa gasa nga gihatag sa Ginoo
kanila sulod sa mga utlanan sa ilang tawag, samtang sa
Miriam ug si Aaron nagtinguha sa mga gahum lapas pa sa
ilang mga tawag ug misaway sa pinili nga lider sa Ginoo.)

• Giunsa man pagtubag sa Ginoo ngadto sa unsay gibuhat ni
Miriam ug ni Aaron? (tan-awa sa bb. 4–10).

• Unsa man ang gitudlo niini nga mga bersikulo ngari kana-
to mahitungod ni Moises ug mahitungod sa kahimtang sa
tigpama-ba sa Ginoo?

• Unsa man ang atong nakat-unan mahitungod sa pagsaway
sa mga lider sa Ginoo? (tan-awa usab sa D&P 1:14).

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Harold B. Lee, kanhi sakop sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles:

Numeros 13–14. Kon kita adunay hugot nga pagtuo ug
pagsalig sa Ginoo, kita makatuman sa tanan nga iyang
isugo. (40–50 ka minutos)

Pahinumdom: Ang kaepektibo niini nga sugyot sa pagtudlo
mahimong mapalambo pinaagi sa paghangyo sa pipila ka
mga ginikanan sa imong mga estudyante sa paghimo og sulat
ngadto sa ilang mga anak, naghatag sa ilang mga rason sa
pagsalig sa mga sugo sa Ginoo––bisan niadtong wala pa ti-
ngali nila masabti o nga daw lisud sa piho nga paagi. Gamita
ang mga sulat ingon sa gisugyot sa kaulahian niini nga sug-
yot sa pagtudlo.

Tabangi ang mga estudyante nga maandam sa pagtuon sa
Numeros 13–14 pinaagi sa paggamit sa mga pangutana diha

“Ako gusto nga mohatag kaninyo sa akong pagpama-
tuod nga ang kasinatian nga akong nasinati nagtudlo
kanako nga kadtong kinsa mosaway sa mga lider niini
nga Simbahan nagpakita og mga timailhan sa espiritu-
hanon nga sakit nga, gawas kon dili ipadayon, mopa-
hinabo sa katapusan og espirituhanon nga kamatayon”
(sa Conference Report, Okt. 1947, 67).

tawo kinsa modawat og pagpadayag alang sa ward
mao ang bishop. Alang sa usa ka pamilya, ang
priesthood nga lider sa pamilya. Ang mga lider ma-
kadawat og pagpadayag alang sa ilang kaugalingon
nga mga pagkatinugyanan. Ang mga indibidwal ma-
kadawat og pagpadayag aron sa paggiya sa ilang
kaugalingon nga mga kinabuhi” (“Revelation,” in
Brigham Young University 1981–82 Fireside and
Devotional Speeches [1982], 25).

“Ang presidente lamang sa Simbahan ang makada-
wat og pagpadayag aron mogiya sa tibuok Simbahan.
Ang stake president lamang ang makadawat og pag-
padayag alang sa espesyal nga paggiya sa stake. Ang 

“Kinsa man ang managna? Kinsa man ang makadawat
og pagpadayag? Kang kinsa man ang mga panan-awon
ug langitnon nga mga pagpakita ihatag isip espesyal
nga pribilehiyo o katungod? Dili sa mga sakop sa
Konseho sa Napulog Duha lamang, dili ngadto sa mga
bishop ug mga stake president lamang, dili lamang
ngadto sa mga lider sa Simbahan. Kondili, kana nga
Dios kinsa walay pinalabi sa mga tawo ug kinsa nahi-
gugma sa tanan niyang mga anak, namulong ngadto sa
matag tawo kinsa maminaw sa iyang tingog. Ang pag-
panagna alang sa tanan: mga lalaki, mga babaye, ug
mga bata, matag miyembro sa tinuod nga Simbahan; ug
niadtong kinsa adunay pagpamatuod ni Jesus nga adu-
na sa espiritu sa pagpanagna, ‘kay ang pagpanghimatu-
od ni Jesus mao man ang espiritu sa panagna.’ (Pin.
19:10)” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:387).
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sa pasiuna niini nga mga kapitulo diha sa ilang mga giya sa
estudyante sa pagtuon. Paghimo og lista uban kanila sa unsay
nahimo sa Ginoo alang sa mga anak sa Israel sukad sa sinug-
danan sa basahon sa Exodo nga makonsiderar nga imposible
o milagroso. Pangutan-a sila kon sa ilang hunahuna ngano
nga ang Ginoo mipanalangin sa Israel niadto nga mga paagi
(pananglitan, tan-awa sa Exodo 6:6–8). Kini nga mga kapitulo
nagtabang kanato nga makasabut kon sa unsang paagi nga
kadtong mga milagro nakaapekto sa hugot nga pagtuo sa
mga tawo hangtud niana nga panahon.

Ipabasa sa mga estudyante ang istorya mahitungod sa mga
tigpaniid diha sa Numeros 13:17–14:10. Kon human na sila,
hangyoa sila sa pagsulat og usa ka mensahe ngadto sa mga
Israelita niana nga panahon aron sa pagkumbinsir kanila sa
pag-adto sa ilang yuta nga saad. Pagdapit og pipila ka mga
estudyante sa pagpakigbahin sa ilang gisulat.

Kon anaa, pagbasa og duha sa mga sulat gikan sa mga ginika-
nan, nga dili isulti ang mga pangalan sa mga ginikanan o mga
estudyante. Ipasabut og maayo nga bisan og sayon alang kana-
to nga makita kon unsay angay unta nga buhaton sa mga
Israelita, kita adunay susama nga mga hagit karon kalabut sa
gisugo sa Ginoo nga atong buhaton. Ipabasa sa mga estudyante
ang Numeros 14:1–4 ug pasulata og usa ka paragraph nga nag-
hulagway sa mahimong isulti ug buhaton sa mga tawo karon.

Basaha ang Numeros 14:21–39 isip usa ka klase ug ilha ang
mga silot nga miabut ngadto sa mga tawo tungod sa ilang
pagkawalay pagtuo. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang uban karon nasilotan tungod sa
pagkawalay pagtuo?

• Sa unsa man kaha ang gisaad nga yuta nagsimbolo ngari
kanato?

Awhaga ang mga estudyante sa pagsalig sa Ginoo ug mahi-
mong mas sama kang Josue ug Caleb sa ilang mga kinaiya
ngadto sa iyang gitanyag kanato.

Numeros 21:1–9. “Pinaagi sa gagmay nga mga pa-
maagi ang Ginoo … mopahigayon sa kaluwasan

sa daghan nga mga kalag” (Alma 37:7). (35–40 ka minutos)

Kalita og bira ang usa ka dulaan nga bitin gikan sa usa ka
sako. Kon walay usa nga magamit, pagpakita sa mga estud-
yante og hulagway sa usa ka bitin. Hangyoa kadtong kinsa
mahadlok og mga bitin sa pagpasabut kon ngano nga sila
adunay ingon niana nga kahadlok. Ipangutana:

• Unsaon nimo sa pag-ila kon ang usa ka bitin makahilo o
dili? (Matang sa tango, porma sa ulo, kolor o dagway sa
panit.)

• Unsa man ang posible nga mga tambal sa makahilo nga
mga pinaakan sa bitin?

Ipakita ang usa ka kahon nga gisulatan og “Pakite sa Tambal
sa Pinaakan sa Bitin” diin imong gibutangan og usa ka hulag-
way ni Jesukristo. Sultihi ang mga estudyante nga ang sulod
sa kahon mao ang tambal alang sa mga pinaakan sa bitin.

Ipabasa sa mga estudyante ang Numeros 21:4–9 ug isulti kon
unsay nahitabo ngadto sa mga anak sa Israel. Ipasabut nga ki-
ta makakat-on og dugang pa mahitungod niini nga panghita-
bo gikan sa mga propeta sa Basahon ni Mormon. Basaha ang
1 Nephi 17:41 ug Alma 33:18–22 ug ilista unsay atong makat-
unan mahitungod niini nga panghitabo nga dili makita diha
sa asoy sa biblia. Ipangutana:

• Ngano nga ang uban nga mga Israelita mipili nga mama-
tay kay sa motan-aw sa bitin nga tumbaga? (tan-awa sa
1 Nephi 17:41; Alma 33:20).

• Kinsa man ang bitin didto sa Tanaman sa Eden?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagtagna kon unsay sulod
sa imong pakite sa tambal sa pinaakan sa bitin. Ablihi ang
kahon ug ipakita ang hulagway ni Jesukristo. Ipangutana:
Giunsa man sa pagguba sa Manluluwas ang gahum sa bitin?
(Pinaagi sa Pag-ula.)

Basaha ang Juan 3:14–15 ug Helaman 8:13–15 ug pangutan-a
ang mga estudyante:

• Sa unsa man ang panghitabo uban sa bitin nga tumbaga
nagsimbolo?

• Sa unsang paagi nga ang pagtan-aw ngadto kang
Jesukristo makaayo kanato sa espirituhanon nga paagi?

• Unsa nga mga matang sa mga tawo karon ang sama sa
mga Israelita kinsa namatay tungod sa mga pinaakan sa bi-
tin? (Basaha ang pamahayag gikan ni Elder Boyd K. Packer
diha sa “Points to Ponder” nga seksyon alang sa Numeros
13–36 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 212.)

• Kon mahinungdanon ang pagtan-aw sa bitin nga tumbaga
aron maluwas gikan sa pisikal nga kamatayon, unsa man
kamahinungdanon ang kinabuhing dayon ug kahimayaan?
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• Daghan sa atong gibuhat diha Simbahan ang gikonsiderar
nga “yano.” Unsa man ang pipila sa yano nga mga buhat
nga atong gibuhat nga makatabang kanato nga makabaton
og kinabuhing dayon? (Pananglitan, pagtahud og pagsunod
sa mga ginikanan, pagpaluyo sa mga kalihokan sa pamilya
sama sa family home evening, ug pagsinina og tarung.)

• Sa unsang paagi nga ang pag-ambit og sakrament makata-
bang sa pag-ayo kanato sa espirituhanon nga paagi ingon
nga ang pagtan-aw sa bitin nga tumbaga miayo sa mga
anak sa Israel sa pisikal nga paagi?

Pasiuna
Ang Ginoo mitugot sa mga Israelita sa pagpundok sa mga
kampo didto sa silangan nga bahin sa Suba sa Jordan human
sila nasalaag sa kamingawan sulod sa kwarenta ka adlaw.
Didto nangandam sila sa pagsulod ngadto sa gisaad nga yuta.
Sila unang gimandoan sa pagpakiggubat sa mga Moabihanon
ug sa mga Madianhon (tan-awa sa Numeros 22–25) ug ang
ikaduhang census gikuha aron sa pag-ihap niadtong kinsa
mahimong sundalo sa Israel (tan-awa sa Numeros 26).

Sa higayon nga ang mga Madianhon ug ang Moabihanon na-
pildi, si Moises mibahin sa teritoryo ug mihatag og mga pa-
nulundon ngadto sa mga tribo ni Manases, Gad, ug Ruben
(tan-awa sa Numeros 31:1–32:15). Ang mga anak sa Israel sa
katapusan andam na sa paglabang sa Jordan ug mikuha sa
ilang panulundon gikan sa Ginoo. Ang basahon sa Numeros
natapos uban sa tambag ni Moises ngadto sa Israel mahitu-
ngod sa ilang pag-angkon sa yuta nga saad (tan-awa sa
Numeros 33:50–36:13).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Aron sa pagserbisyo sa Dios, kita kinahanglan gayud nga

mosalikway sa kalibutanon nga mga tinguha (tan-awa sa
Numeros 22–25; 31:8, 16; tan-awa usab sa Mateo 6:24; 1
Timoteo 6:10).

• Ang Daang Tugon naglangkob sa detalyado nga mga pa-
nagna mahitungod sa pag-anhi ni Jesukristo (tan-awa sa
Numeros 24:14–19; tan-awa usab sa Jacob 7:11).

• Pinaagi sa matinud-anon nga paglahutay ngadto sa katapu-
san, kita makaangkon og panulundon diha sa gisaad nga yu-
ta (tan-awa sa Numeros 26:63–65; tan-awa usab sa Numeros
14:1–39; Mga Hebreohanon 11:8–10; Alma 37:38–45).

• Ang mga lider sa Simbahan gitawag sa Dios, gipaluyohan
niadtong ilang giserbisyohan, ug gigahin pinaagi sa pag-

pandong sa mga kamot niadtong kinsa adunay tukma nga
awtoridad (tan-awa sa Numeros 27:18–23; tan-awa usab sa
Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Numeros 22–25, 31. Aron sa pagserbisyo sa Dios, kita
kinahanglan gayud nga mosalikway sa kalibutanon nga
mga tinguha. (50–60 ka minutos)

Isulat diha sa pisara Sala ba nga mahimong adunahan? Hisguti
ang mga tubag sa mga estudyante, nga mangutana kanila
kon ngano man o kon nganong dili man. Ipabasa nila ang
1 Timoteo 6:10 ug Jacob 2:18–19 ug hisguti kon unsa ang gi-
sulti sa Ginoo mahitungod sa mga katigayunan ug pagkama-
tarung. Sultihi sila nga karon magtuon sila sa usa ka
talagsaon nga istorya mahitungod sa usa ka tawo kinsa
nawad-an sa tanan tungod kay siya mitugot sa mga katigayu-
nan nga mahimong iyang dios.

Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga ang Numeros 21 nag-
hisgut kon giunsa paglupig sa mga Israelita si Sihon, hari sa
mga Amorehanon, ug si Og, hari sa Basan. Kini ang nakapa-
hadlok sa mga Madianhon ug sa mga Moabihanon, kinsa
nagkahiusa dayon aron sa paglupig sa mga Israelita.

Kon ikaw may oras pa, mahimo nimong basahon ang istorya ni
Balaam diha sa Numeros 22–24. Patubagi sa mga estudyante, sa
tinagsa-tagsa o diha sa mga grupo, ang mosunod nga mga pa-
ngutana, dayon ribyuha ang ilang mga tubag isip usa ka klase
ug hisguti ang mga isyu kon gikinahanglan. Pakopyahi ang
komentaryo alang sa Numeros 22–24 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel (pp. 209–10) aron magamit sa mga estudyante.

• Kinsa man si Balaam? Siya usa ba gayud ka sulugoon sa
Dios? (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Balaam,” p. 19).

• Unsa man ang gusto ni Balak nga buhaton ni Balaam? (tan-
awa sa Numeros 22:1–6).

• Ngano nga wala man mohangyo si Balak sa iyang kaugali-
ngon nga dios sa pagtabang kaniya?

• Ngano nga si Balaam gusto man nga moadto ni Balak kon
ang Ginoo miingon kaniya nga dili moadto? (tan-awa sa
Numeros 22:7–21).

• Ngano nga nasuko man ang Ginoo ni Balaam tungod sa
pag-adto kon siya miingon ni Balaam nga makaadto siya?
(tan-awa sa Numeros 22:20–22). Ang Hubad ni Joseph
Smith miusab sa Numeros 22:20 gikan sa “tumindog ka ug
umuban ka kanila” ngadto sa “tumindog ka, kon gusto ka
umuban ka kanila” (italics gidugang). Kini ang mihatag ni
Balaam og responsibilidad sa pagdesisyon nga moadto.

• Ngano nga ang asno nakakita man sa anghel ug si Balaam
wala? Giunsa man nga ang usa ka asno makasulti? (tan-
awa sa Numeros 22:22–30).

• Unsa man ang mas lisud, ang pag-abli sa ba-ba sa usa ka as-
no o pag-abli sa mga mata ni Balaam? (tan-awa sa Numeros
22:27–33). Unsa man ang gitudlo niana ngari kanato?

Numeros 22–36
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• Kon si Balaam gipadala aron sa pagpanalangin sa Israel,
ngano nga siya misulti man ni Balak sa paghalad og kom-
plikado nga mga sakripisyo? (tan-awa sa Numeros
23:1–24:13).

• Kinsa man ang gitagna ni Balaam diha sa Numeros
24:14–19?

• Unsa man ang nagdala sa pag-apil sa Israel diha sa pag-
simba sa mga dios-dios ug mga pakighilawas sa mga anak
nga babaye ni Moab? (tan-awa sa Numeros 25:1–5).

• Kinsa man si Pineas? Unsa man ang iyang gibuhat nga
iyang naangkon ang “tugon sa pakigdait” sa Ginoo? (tan-
awa sa Numeros 25:6–13).

• Ngano nga nakiggubat man ang Israel batok sa manag-
abin nga Madianhon-Moabihanon? (tan-awa sa Numeros
25:16–18).

• Ngano nga gipatay man si Balaam? (tan-awa sa Numeros
31:8, 16).

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Bruce R. McConkie, kanhi Presidente sa Seventy:

I-summarize pinaagi sa pagtan-aw ngadto sa pangutana nga
nakasulat diha sa pisara ug sa pagpangutana:

• Unsa man ang sayop nga nahimo ni Balaam?

• Ang iyang kalibutanon nga naangkon nagdala ba kaniya
og kalipay?

Basaha ang Mateo 6:19–24 uban sa imong mga estudyante ug
hisguti kon unsaon nato pagbutang og una sa Ginoo diha sa
atong mga kinabuhi ug sa gihapon magpadayon sa pagtraba-
ho alang sa usa ka maayo nga pagpuyo. Ipakigbahin ang
imong pagpamatuod nga ang materyal nga mga butang niini
nga yuta mahinungdanon apan kini kinahanglan gayud nga
dili mag-una sa mga butang sa kahangturan.

Numeros 24:14–19. Ang pangalan nga “Jesukristo” dili
makita diha sa Daang Tugon apan kadtong karaan nga
mga rekord naglangkob sa daghan nga detalyado nga
mga panagna mahitungod kaniya. (10–15 ka minutos)

Diha sa pisara, isulat Ang tanan nga mga propeta sa Ginoo nag-
pamatuod mahitungod kang ______. Hangyoa ang mga estud-
yante sa pagsulat sa blangko sa hunahuna nila nga mao ang
sakto, dayon pabasaha sila sa Jacob 7:11 ug pangitaa ang sak-
tong tubag. Pagbutang og usa ka hulagway sa Manluluwas
ug pangutana: Ngano nga si Jesukristo mao man ang labing
mahinungdanon nga tawo sa katawhan? Ipapakli nila ang
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan ug pahinganli ang tanan
nga mga hilisgutan ug mga ulohan alang ni “Jesukristo.”

Ipasabut nga ang Daang Tugon wala maghisgut sa pangalan
ni Jesukristo apan naglangkob kini og pipila ka talagsaon nga
mga panagna mahitungod kaniya. Basaha ang Numeros
24:14–19 ug ilista diha sa pisara ang mga detalye mahitungod
ni Jesukristo dinhi niini nga panagna. Ang lista mahimong
makita sama sa mosunod:

• Siya moabut sa usa ka adlaw human sa taas nga kapanaho-
nan ni Balaam (tan-awa sa b. 17; tan-awa usab sa Mateo 2:1).

• Siya usa ka kaliwat ni Jacob (tan-awa sa bb. 17, 19; tan-awa
usab sa Lucas 3:23–34).

“Ako naghunahuna unsa ka sagad nga ang pipila ka-
nato nakabaton sa atong paggiya gikan sa Simbahan
ug dayon, sama kang Balaam, nangamuyo alang sa
kalibutanon nga mga ganti ug sa katapusan nakada-
wat og usa ka tubag nga nag-ingon, agig epekto, kon
kamo determinado nga mahimong usa ka milyonar-
yo o makabaton niini o nianang kalibutanon nga pa-
sidungog, padayon, nga may panabut nga kamo
mopadayon sa pagserbisyo sa Ginoo. Dayon kita
maghunahuna kon ngano nga ang mga butang wala
man mahitabo alang kanato nga ingon ka maayo kon
unahon nato sa atong mga kinabuhi ang mga butang
sa gingharian sa Dios….

“Ug kitang tanan wala ba makaila og mga tawo kinsa,
bisan og sila sa makausa lig-on ug makanunayon diha
sa pagpamatuod, karon nakigbatok na sa mga katuyo-
an ug mga interes sa Ginoo dinhi sa yuta tungod kay
kwarta ug gahum ang mituis sa ilang paghukom kon
unsay angay o dili angay?

“Si Balaam, ang propeta, dinasig ug gamhanan kaniad-
to, nawad-an sa iyang kalag sa katapusan tungod kay
siya mibutang sa iyang kasingkasing diha sa mga bu-
tang niini nga kalibutan kay sa katigayunan sa ka-
hangturan” (“The Story of a Prophet’s Madness,”
New Era, Abr. 1972, 7).

Numeros 22-36
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• Ang iyang pag-anhi pagatiman-an pinaagi sa usa ka bitoon
(tan-awa sa b. 17; tan-awa usab sa Mateo 2:1–2).

• Siya mahimong usa ka hari, siya kinsa naggunit sa “cetro”
(tan-awa sa b. 17; tan-awa usab sa Isaias 9:6).

• Siya adunay dakong gahum ibabaw sa iyang mga kaaway
(tan-awa sa bb. 17–19; tan-awa usab 2 Mga Taga-
Tesalonica 2:8).

• Siya adunay dakong kamandoan (tan-awa sa b. 19; tan-awa
usab sa D&P 29:11).

Pangutan-a ang mga estudyante kon hain nga mga bahin sa
panagna ang matuman pa.

Numeros 26–27. Pinaagi sa matinud-anon nga pagsunod
sa mga sugo ug paglahutay ngadto sa katapusan, kita
makaangkon og panulundon diha sa gisaad nga yuta.
(25–30 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man sa inyong hunahuna kon inyong madungog ang
hugpong sa mga pulong nga “ang gisaad nga yuta”?

• Unsa man ang gisaad nga yuta?

• Ngano nga kini usa man ka gisaad nga yuta nganha
kaninyo?

• Unsa man ang andam ninyong buhaton aron maangkon
kini?

Ipabasa sa mga estudyante ang mosunod nga mga kasulatan
ug pangitaa ang magkapareho nga mga pulong ug mga baru-
ganan: Deuteronomio 6:1–3; Mga Hebreohanon 11:8–10;
1 Nephi 2:20; 17:13. Ipangutana:

• Unsa man ang pagkapareho niadto nga mga bersikulo?
(Usa ka gisaad nga yuta.)

• Unsa man ang ilang gisulti nga kinahanglang buhaton aron
maangkon kini? (Motuman sa mga sugo.)

• Unsa man ang gisaad nga yuta ngadto sa karaan nga Israel?
(tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, Mapa 3).

Ipasabut nga ang Ginoo mipagawas sa mga anak sa Israel sa
pagkaulipon aron sila makaadto ngadto sa ilang gisaad nga
yuta. Ribyuha og kadali ang asoy sa mga espiya kinsa nangita
sa yuta sa Canaan. Basaha ang Numeros 13:31–33 ug tan-awa
kon ngano nga ang Israel napakyas sa pagsulod sa gisaad nga
yuta nianang higayona. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang labing maayo nga mahulagway sa reaksyon
sa Israel ngadto sa report nga gihatag sa mga espiya?
(Puno sa kahadlok.)

• Sa unsang paagi nga ang kahadlok makaapekto sa atong
abilidad nga magmatinud-anon sa pagsunod sa mga sugo?

Basaha ang Numeros 14:28–31 ug pangitaa ang silot sa Ginoo
ngadto niadto nga mga Israelita.

Ipasabut nga sa panahon sa Numeros 26 dul-an sa kwarenta
ka tuig na ang nakalabay sukad ang Ginoo misilot sa Israel.
Sa makausa pa giihap na usab ni Moises ang manggugubat

nga mga tawo sa Israel samtang sila nangandam sa pagsulod
sa gisaad nga yuta. Basaha ang Numeros 26:63–65 ug tinoa
kon kinsa na lang ang nahabilin aron sa pagsulod sa gisaad
nga yuta. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Nganong kini nga mga tawo gitugutan man sa pagpuyo ug
pagsulod sa gisaad nga yuta ug ang uban wala?

• Unsa man ang atong makat-unan dinhi mahitungod sa
mga saad ug mga silot sa Ginoo?

• Unsa man ang atong nahibaloan mahitungod ni Josue ug
ni Caleb?

Ipabasa sa mga estudyante ang Numeros 27:15–23.
Ipangutana:

• Unsa man ang gipangayo ni Moises nga buhaton sa Ginoo
agig pagpangandam sa pagdala sa nga anak sa Israel ngadto
sa yuta nga saad?

• Kinsa man ang mangulo sa mga Israelita tabok sa Suba sa
Jordan?

• Sa unsang paagi nga si Josue gihatagan og awtoridad sa
pagpangulo sa Israel?

• Sa unsa mang paagiha matandi ang paghatag og awtori-
dad ni Josue sa paagi kon giunsa kini sa paghatag karon?
(Basaha ang komentaryo alang sa Numeros 27:18–23 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel, p. 211.)

Ipabasa sa mga estudyante ang Numeros 27:12–14 ug tan-awa
kon ngano nga si Moises wala mangulo sa iyang mga tawo sa
pagtabok sa Suba sa Jordan. Ribyuha og kadali kon unsay nahi-
tabo didto sa mga tubig sa Meriba ug ipakigbahin og impor-
masyon mahitungod niini nga panghitabo gikan sa komentaryo
alang sa Numeros 20:2–13 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel
(p. 208). Pangutan-a ang mga estudyante kon sa ilang hunahu-
na ngano man nga kana nga panghitabo mao ang nakapugong
ni Moises sa pagsulod sa yuta nga saad. Ipasabut nga nahuman
na ni Moises ang iyang misyon ug kadto mao na ang misyon ni
Josue nga mangulo sa Israel ngadto sa Canaan.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang nahitabo ni
Moises (tan-awa sa Mateo 17:1–3; Alma 45:18–19; ipakigbahin
usab ang impormasyon mahitungod niini nga komentaryo
alang sa Numeros 20:2–13 ug Deuteronomio 34:5 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 208–9, 232). Ipakigbahin ang
imong pagpamatuod nga si Moises nahimaya sa panagway
aron pagtuman sa usa ka importante nga misyon sa umaabut
atol sa mortal nga pagpangalagad sa Manluluwas. Ipasabut
nga iyang gihatag ang mga yawe sa pagpundok sa Israel
ngadto niadtong karaan nga mga Apostoles ug sa kaulahian
ngadto ni Propeta Joseph Smith.

Awhaga ang mga estudyante sa pagsunod sa mga ehemplo
nila ni Moises, Josue, ug Caleb sa ilang mga paningkamot nga
magmasulundon ug magmatinud-anon ngadto sa Ginoo.
Ipakigbahin ang imong pagpamatuod kon buhaton nila kini
sila usab makaangkon og usa ka gisaad nga panulundon did-
to sa celestial nga gingharian. Mahimo nimong tapuson pina-
agi sa pagkanta o pagbasa sa “I’ll Go Where You Want Me
to Go” (Hymns, nu. 270).
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Pasiuna
Deuteronomio usa ka pulong nga gikan sa Greek nga deutero,
“ikaduha,” ug nomos, “balaod,” busa nagkahulugan nga “ang
ikaduha nga balaod” o “ang pagbalik-balik sa balaod.” Ang
Kristohanon nga kalibutan migamit niining mahulagwayon
nga ulohan gikan sa Septuagint (ang unang Greek nga hubad
sa Daang Tugon) kaysa Jewish nga pangalan sa basahon, ang
Eileh Hadvareem, nga mao ang unang duha ka mga pulong sa
basahon sa Hebreohanon, nga gihubad nga “mao kini ang
mga pulong.”

Ang basahon sa Deuteronomio gitawag og ikaduha nga bala-
od tungod kay kini naglangkob sa kang Moises nga summary
sa Mosaic code (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Deuteronomio,” p. 40).

Samtang kamo magtuon sa Deuteronomio, timan-i ilabi na
ang mga cross-reference nga nagpasabut ngadto sa laing mga
basahon ni Moises diin ang miagi nga mga asoy niini nga mga
panghitabo makita. Ang pagtandi sa mga asoy sa kanunay
naghatag og bag-o nga impormasyon ug mga panglantaw.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Kita nagkinahanglan og mga pahinumdom sa mga pakig-

saad nga atong gihimo ug pagdasig sa pagtuman niini
(tan-awa sa Deuteronomio 1–33).

• Ang kaminyoon sulod sa pakigsaad nagtabang kanato ug
sa atong mga anak sa pagpabilin nga matinud-anon ngadto
sa mga baruganan sa ebanghelyo (tan-awa sa
Deuteronomio 7:3–4).

• Ang mga pagsulay makatabang kanato nga mahingkod sa
espirituhanon nga paagi (tan-awa sa Deuteronomio 8;
10:12–17).

• Ang Ginoo misugo kanato sa pagbayad sa mga ikapulo ug
mga halad (tan-awa sa Deuteronomio 14:22–29; 15:7–11).

• Kita kinahanglan nga magsiksik sa kamatuoran gikan sa
Dios ug sa iyang mga propeta, dili gikan sa mga tigtagna-
tagna o uban pa nga mga pangilad nga mga buhat (tan-awa
sa Deuteronomio 18:9–22; tan-awa usab sa D&P 1:37–38).

• Ang pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios nagdala og
mga panalangin; ang pagkamasinupakon nagdala og ka-
gul-anan (tan-awa sa Deuteronomio 28:1–45; 30:15–20).

• Ang Ginoo nanalangin sa iyang mga anak pinaagi sa mga
pakigsaad nga iyang gihimo uban kanila (tan-awa
Deuteronomio 29:1, 9–14, 21, 25; 31:16, 20).

• Ang mga kasulatan nagtudlo kanato kon unsaon ang tuk-
ma nga pag-ampo sa Dios (Deuteronomio 31:9–13; 33:9–10).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 15, “The House of
Israel,” naggamit og usa ka makasaysayanon nga tam-

danan sa mga panghitabo aron sa paghatag og kinatibuk-ang
pagpasabut sa balay sa Israel (tan-awa sa Old Testament Video
Guide alang sa mga sugyot sa pagtudlo).

Deuteronomio 1:1. Kita nagkinahanglan nga pahinumdu-
man mahitungod sa atong mga pakigsaad sa ebanghelyo.
(5–10 ka minutos)

Paghimo og usa ka tinuyo nga detalyadong mga panudlo aron
basahon ngadto sa klase nga nagkinahanglan kanila sa pag-
drowing og usa ka butang nga bag-o alang kanila. Ang imong
mga panudlo kinahanglan maglakip sa igo nga mga detalye
nga, kon paspason og basa, mahimong makalibog. Isip resulta,
ang mga estudyante nagkinahanglan nga mohangyo kanimo
sa pagbalik sa mga panudlo aron hingpit nga masabtan kon
unsay angay nga buhaton. Dili kinahanglan nga kompletohon
ang proyekto, kondili aron lamang sila makasinati nga kina-
hanglan nga balikon ang mga panudlo. Limitahi kini nga ba-
hin sa kalihokan sa duha o tulo ka minutos.

Human ang pipila ka mga estudyante mohangyo sa pagklaro,
hisguti kon ngano nga sila nagkinahanglan nga madungog og
usab ang mga panudlo. Basaha ang pagpasiuna nga impor-
masyon sa basahon sa Deuteronomio dinhi niini nga manwal
ug ang nakasulat nga Deuteronomio diha sa Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan. Ipangutana:

MOAB

Bukid sa NeboJerusalem

CANAAN

Dagat nga Asin
(Patay nga Dagat) 

Jerico

Dagat sa Mediterania

RUBEN

GAD

MANASES
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• Sa unsang paagi nga ang Deuteronomio sama sa kalihokan
nga bag-o pa lang nato nahuman?

• Sa inyong hunahuna ngano nga si Moises mipahinumdom
man sa iyang mga katawhan mahitungod sa ilang kasaysa-
yan, sa balaod, ug sa mga saad sa Ginoo ngadto kanila?

Hisguti ang mga pangutana sama sa mosunod:

• Unsa man ka sagad nga kita gitambagan nga magmatinuo-
ron, sa pag-ampo kada adlaw, o sa paghigugma sa atong
silingan?

• Sa inyong hunahuna ngano man nga kita gipahinumdu-
man niini nga mga butang kanunay?

Awhaga ang mga estudyante sa pagdawat sa mga pahinum-
dom uban sa pagkamapasalamaton kaysa kalagot o kalaay.

Deuteronomio 1–3. Ang pag-atubang sa kamatayon maka-
tabang kanato sa paghinumdom sa kaimportante sa
atong mga pakigsaad sa ebanghelyo. (15–20 ka minutos)

Human sa paggugol og kwarenta ka tuig sa pagpangulo kani-
la lahus sa kamingawan, si Moises nasayud nga siya sa dili
madugay mobiya sa mga anak sa Israel. Ang iyang mga pag-
bati alang kanila tingali labihan gayud ka malumo. Ang
Deuteronomio 1 nagsugod sa katapusang mensahe ni Moises
ngadto sa mga Israelita. Aron sa pagtabang sa mga estudyan-
te nga makasabut kon unsa kaha ang gibati ni Moises, hang-
yoa sila sa paghunahuna mahitungod sa mosunod nga mga
pangutana:

• Kon kamo nakahibalo nga kamo adunay mubo na lang nga
panahon aron mabuhi, unsa man kaha ang gusto ninyo
nga isulti ngadto sa inyong pamilya?

• Unsa nga mga kasinatian ang inyong nasinati nga nakata-
bang sa pagpalambo sa inyong pagpamatuod sa ebang-
helyo?

• Unsa man kamo ka gusto nga mahinumduman kon kamo
mobiya na niini nga kinabuhi?

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga
hunahuna uban sa klase.

Ipabasa ang Genesis 17:7–8 ug ilista ang mga pakigsaad nga
gihimo sa Dios uban ni Abraham. Bahina ang Deuteronomio
1–3 ngadto sa tulo kabahin ug sanguni ang usa ka grupo sa
mga estudyante sa pagtuon sa matag bahin ug ipapangita ang
mga bersikulo nga nagpakita kon giunsa pagtuman sa Dios
kadto nga mga pakigsaad nga gihimo uban ni Abraham.
Itandi ang mga pakigsaad nga gihisgutan sa Genesis 17:7–8
uban sa katumanan niini ingon sa gihulagway diha sa
Deuteronomio 1–3. Pangutan-a ang mga estudynte kon sa
ilang hunahuna ngano nga gilakip kini ni Moises sa iyang
katapusan nga mensahe ngadto sa mga Israelita.

Basaha ang Deuteronomio 1:34–42 ug hangyoa ang mga es-
tudyante sa pag-ila sa mga grupo sa mga Israelita kinsa ma-
kasulod ug dili makasulod sa gisaad nga yuta. Hisguti kon
ngano nga ang matag grupo gitugutan o wala tuguti sa pag-
sulod. Ipangutana:

• Unsa man ang pipila sa mga pakigsaad o mga sugo nga
kita gihangyo sa pagtuman nga motabang kanato nga ma-
kasarang sa pagsulod sa celestial nga gingharian?

• Sa inyong hunahuna ngano man nga ang mga sulugoon sa
Ginoo kanunay nga nagpahinumdom kanato niini nga mga
pakigsaad ug mga sugo?

Itandi ang panamilit nga sermon ni Moises uban sa katapu-
sang mga mensahe o panamilit nga tambag sa uban nga mga
propeta, sama ni Nephi (tan-awa sa 2 Nephi 33), Jacob (tan-
awa sa Jacob 7:27), Enos (tan-awa sa Enos 1:25–27), Haring
Benjamin (tan-awa sa Mosiah 2–6), ug Moroni (tan-awa sa
Moroni 10).

Deuteronomio 1–34. Ang paghinumdom sa Ginoo
usa kaimportante nga bahin sa paglahutay ngadto

sa katapusan. (45–50 ka minutos)

Ang paghinumdom sa Ginoo mao ang usa sa atong mga pa-
kigsaad sa bunyag ug gibalik diha sa mga pag-ampo sa sakra-
ment. Usa sa labing mahinungdanon nga mga tema sa
basahon sa Deuteronomio mao ang tambag nga gihatag ni
Moises sa mga Israelita nga angayng hinumduman, o “dili
kalimtan,” ang mga balaod ug mga sugo sa Ginoo.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagpasabut kon unsa ang
pasabut sa pulong nga deuteronomio. (Kon walay usa nga na-
kahibalo, papaklia ang mga estudyante sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Deuteronomio,” p. 40.) Ipabasa sa mga estud-
yante ang Numeros 14:29–33 ug pangitaa ang usa ka rason
kon ngano nga gikinahanglang balikon ni Moises ang balaod
ngadto sa iyang mga tawo. (Kadaghanan sa mga tawo nga
gisultihan ni Moises wala pa matawo sa dihang ang balaod
gihatag sa unang higayon didto sa Sinai.) Dapita ang mga 
estudyante sa pagkonsiderar sa unsay ilang nakat-unan mahi-
tungod sa mga Israelita diha sa Exodo, Levitico, ug Numeros
ug pangutana: Sa inyong hunahuna unsa man ang gusto nga
ipasabut og maayo ni Moises ngadto sa henerasyon sa mga
Israelita kinsa nagdako diha sa kamingawan?

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa sa pamahayag gi-
kan ni Elder Spencer W. Kimball sa pasiuna sa Deuteronomio
8 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon. Pangutan-a ang mga
estudyante kon sa ilang hunahuna ngano nga siya miingon
man nga ang hinumdom tingali mao ang labing importante
nga pulong diha sa diksyonaryo. Ilakip ang pipila sa mosu-
nod nga mga ideya diha sa inyong panaghisgutan:

• Ang pulong nga hinumdom importante diha sa duha ka
mga pag-ampo sa sakrament (tan-awa sa pakigpulong ni
Elder Jeffery R. Holland sa Conference Report, Okt. 1995,
89; o Ensign, Nob. 1995, p. 68).

• Ang Manluluwas naghisgut mahitungod sa paghinumdom
diha sa Lucas 22:19 ug sa 3 Nephi 18:7, 11.

• Ang pagbagulbol ug ang pagkalimot daw managkauban.
Pananglitan, gitunga sa Ginoo ang Pulang Dagat alang sa
mga Israelita ug gipatay ang ilang mga kaaway––dayon sa
wala madugay sila mireklamo nga sila walay igong pagka-
on. Ang Ginoo sa milagroso nga paagi mihatag kanila og
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mana ug buntog––dayon sila mireklamo tungod kay walay
igong tubig. Sila daw dali kaayo nga nakalimot sa milagro-
song mga butang nga gihimo sa Ginoo alang kanila.

Ipabasa sa mga estudyante ang ikaduha nga paragraph sa
ulohan nga pahina sa Basahon ni Mormon ug pangitaa ang
unang gihisgutan nga katuyoan sa Basahon ni Mormon.
(“Pagpakita ngadto sa salin sa balay ni Israel [sa pagpahi-
numdom kanila] unsa nga mahinungdanon nga mga butang
nga ang Ginoo mihimo alang sa ilang mga amahan.”)
Pangutan-a sila kon sa unsang paagi nga kini nga katuyoan
may kalabutan ngadto sa katuyoan sa Deuteronomio.

Basaha ang Deuteronomio 8 ug ilista uban sa mga estudyante
ang unsay gisulti ni Moises sa mga tawo nga angayng “hi-
numduman” o “dili kalimtan.” Ipasugyot nila kon unsa man
kaha ang ibutang diha sa lista nga “hinumduman” kon ang
Ginoo direkta nga namulong ngadto kanila. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang paghinumdom sa importante nga
espirituhanong mga panghitabo sa atong mga kinabuhi
makatabang sa pagdasig kanato kon kita dili mobati nga
hilabihan ka espirituhanon?

• Sa unsang paagi nga ang paghupot og usa ka journal ma-
katabang kanato sa paghinumdom kon giunsa kita sa pag-
panalangin sa Ginoo matag adlaw?

Pagpakita og usa ka Young Women nga pendant o usa ka
CTR nga singsing ug pangutan-a ang mga estudyante kon
unsa ang katuyoan niana nga alahas. (Aron sa pagtabang ka-
nato sa paghinumdom nga magmatinud-anon ngadto sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo.) Ipakita ang usa ka hulagway sa
usa ka batang lalaki nga nagsul-ob og phylactery diha sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel (p. 218) ug hisguti kon sa unsang
paagi nga ang pagbutang sa balaod sa “tunga sa imong
mga mata” nagtabang kanila sa paghinumdom niini.
Pagpakigbahin sa mga estudyante, o dapita sila sa pagpakig-
bahin, sa mga paagi nga kita kanunay nga makahinumdom
sa Ginoo diha sa atong mga hunahuna ug mga binuhatan.

Pangutan-a ang mga estudyante: Sa tanan nga mahinumdu-
man mahitungod sa Mosaic nga balaod (adunay sobra sa
unom ka gatus nga piho nga mga punto sa balaod), unsa man
ang gusto sa Ginoo nga hinumduman gayud og maayo sa
mga Israelita? (tan-awa sa Deuteronomio 6:4–5). Ipa-cross-
reference sa Deuteronomio 6:4–5 ngadto sa Mateo 22:34–38, diin
si Jesus mitawag niini nga sugo nga “una ug dakong sugo.”
Basaha ang pamahayag ni Presidente Ezra Taft Benson mahi-
tungod niini nga sugo diha sa seksyon sa “Pagsabut sa mga
Kasulatan” alang sa Deuteronomio 6 diha sa giya sa estud-
yante sa pagtuon . Mahimo nimo nga kopyahon ang pamaha-
yag ngadto sa mga piraso nga papel aron madala-dala kini sa
mga estudyante o ibutang kini sa lugar diin kanunay nilang
makita. Mahimo usab nimong ikonsiderar ang paghangyo sa
mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang nahukman nga bu-
haton alang sa kalihokan B sa Deuteronomio 6 diha sa ilang
mga giya sa estudyante sa pagtuon.

Awhaga ang mga estudyante sa paghinumdom sa Ginoo ka-
nunay diha sa ilang matag adlaw nga mga kinabuhi. Ipabasa

nila ang 3 Nephi 18:7, 11 ug D&P 20:77, 79 ug pangitaa ang
gisaad nga mga panalangin ngadto niadtong kinsa mohinum-
dom sa Ginoo diha sa ilang mga kinabuhi.

Deuteronomio 1–11. Ang Ginoo mipahinabo sa Israel nga
mahisalaag sa kamingawan sulod sa kwarenta ka tuig
aron sa paglimpyo ug pagputli kanila. (20–25 ka minutos)

Pagpili og usa ka siyudad o landmark nga may gibana-bana
nga 250 ka milya (400 ka kilometro) gikan sa gipuy-an sa
imong mga estudyante. (Mao kini ang gibana-bana nga gilay-
on tali sa Cairo ug Jerusalem.) Ipangutana:

• Sa inyong hunahuna unsa man ka dugay kon kamo mola-
kaw niana ka layo?

• Unsa man ka dugay ang giingon sa Ginoo sa wala pa moa-
but ang mga anak sa Israel ngadto sa gisaad nga yuta?

Ipabasa sa mga estudyante ang Deuteronomio 1:1–8 ug isulti
kon pila nianang kwarenta ka tuig ang nagugol sa mga tawo
diha sa kamingawan ug kon unsa ang gusto sa Ginoo nga bu-
haton nila nianang panahona.

Kadaghanan sa Deuteronomio 1–4 usa ka ribyu sa mga rason
kon ngano nga ang Israel kinahanglan nga mahisalaag sulod
sa kwarenta ka tuig. Ribyuha ang gipili nga mga bahin niini
nga mga kapitulo nga nagpokus mahitungod kon ngano nga
ang Israel nahisalaag diha sa kamingawan.

Bahina ang imong klase ngadto sa upat ka mga grupo ug
sanguni ang matag grupo og usa ka kapitulo gikan sa
Deuteronomio 7; 8; 10; ug 11. Ipapangita sa mga grupo ang
ilang kapitulo alang sa gisulti ni Moises ngadto sa bag-o nga
henerasyon sa mga Israelita nga kinahanglan nilang buhaton
aron magmalampuson. Ipareport sa matag grupo ang mga
nakaplagan ngadto sa klase. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa unsang paagi nga ang tambag ni Moises nga gihatag
ngadto sa mga anak sa Israel atong magamit?

• Unsa man ang angay natong buhaton aron makabaton og
tabang sa Ginoo sa mga hagit nga atong giatubang? (tan-
awa sa D&P 82:10).

Deuteronomio 7:3–4 (Scripture Mastery). Ang pag-
minyo og usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw,

usa ka tawo kinsa nakigbahin sa atong pagtuo, makata-
bang kanato nga malikay sa daghang kasamok diha sa
atong pamilya. (15–25 ka minutos)

Ipadrama sa duha ka mga estudyante ang usa o duha sa mo-
sunod nga mga sitwasyon:

• Ang usa ka estudyante usa ka miyembro sa Simbahan ug
ang usa, ang kapikas, dili ug walay piho nga pagpakabana
alang sa relihiyon. Dominggo kadto ug ang miyembro gus-
to nga motambong sa simbahan uban sa mga anak ug ang
kapikas gusto nga moapil sa pipila ka makalingaw nga ka-
lihokan isip usa ka pamilya. Ipasulay og kumbinsir sa du-
ha ka mga estudyante ang usag usa nga ang iyang gusto
maoy kinahanglang buhaton sa usa.

Deuteronomio 1–34
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• Ang usa ka estudyante usa ka miyembro sa Simbahan ug
ang usa, ang kapikas, usa ka miyembro sa laing simbahan.
Sila adunay bag-ong natawo nga anak ug kinahanglan nga
mohukom kon ang bata panalanginan ba diha sa LDS nga
Simbahan o “bunyagan” sa laing simbahan. Pasulaya sila
sa pagkumbinsir sa usag usa nga ang ilang paagi mao ang
labing maayo alang sa bata.

Kon ang mga desisyon nahimo na diha sa drama o kon ang
panaglalis daw dili masulbad, ihunong ang pagdrama ug
hangyo-a ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa mosunod:

• Unsa man ang mga sangputanan nga mahimong resulta gi-
kan sa mga pagpili nga atong gihimo?

• Aduna bay laing paagi sa pagtagbaw sa mga tinguha sa
duha ka habig? Sa unsang paagi?

• Unsa man ang buhaton sa miyembro nga kapikas aron
pagtabang sa pagdala og kalinaw ngadto sa ingon nga mga
sitwasyon? (Pananglitan, paghigugma ug pagsuporta sa di-
li miyembro nga kapikas, pagpakita og kaayo nga nagagi-
kan sa pagkamiyembro, ug pagpakita og ehemplo.)

Basaha ang Deuteronomio 7:1–6 uban sa imong mga estud-
yante ug dapita sila sa pagmarka sa mga bersikulo 3–4.
Ipangutana:

• Unsa man ang gisulti sa Ginoo nga sangputanan sa pag-
minyo diha sa gawas sa pakigsaad?

• Sa unsang paagi nga kini nga mga bersikulo may kalabu-
tan sa drama nga bag-o lang natong gibuhat?

• Unsa pa man nga mga sangputanan ang mahimo natong
masinati kon kita magminyo diha sa gawas sa pakigsaad?
(tan-awa sa D&P 131:1–4; 132:7, 15–18).

• Unsa nga mga desisyon ang inyong gipanghimo karon nga
motino kon kamo maminyo ba diha sa templo sa kaulahian?

Deuteronomio 13:1–10; 18:15–22. Kita kinahanglan nga
magsiksik sa kamatuoran gikan sa Dios pinaagi sa iyang
gitugutan nga mga representante, dili gikan sa mga tinub-
dan nga molingla kanato. (15–20 ka minutos)

Adunay daghang mga tingog dinhi sa kalibutan nga naning-
kamot sa pagsulti kanato sa kinahanglan natong hunahunaon,
tuohan, ug buhaton (tan-awa sa D&P 46:7; 50:1–3). Usa sa la-
bing dako nga mga hagit sa pagkamortal mao ang pagkat-on
sa pag-ila tali niadtong kinsa namulong alang sa Dios ug ni-
adtong kinsa dili.

Kon mahimo, ipatukar ang mga girekord nga mga tingog sa
pipila ka mga tawo nga nailhan sa mga estudyante. Usa kani-
la mao ang propeta, ang uban mahimong maglakip sa mga
ginikanan, mga magtutudlo sa Simbahan, mga bishop, mga
misyonaryo, ug uban pa. Kon wala niana nga mga girekord
nga mga tingog, pagbasa og pipila ka dali mailhan nga ilado
nga mga pamahayag ug ilha kini. Sa tuo nga bahin sa pisara
isulat ang Kadtong kinsa nagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo ug
hangyoa ang mga estudyante sa paglista niadtong kinsa nag-
buhat niana. Sa wala nga bahin sa pisara isulat ang Kadtong

kinsa nagtudlo sa mga doktrina sa mga tawo o sa yawa. Basaha
ang Deuteronomio 13:6–10 ug 18:10–12 ug ilista kadtong kin-
sa usahay nagtudlo sa ilang kaugalingon nga mga pilosopiya
imbis ang sa Ginoo o kinsa naningkamot sa pagdala kanato
palayo sa Ginoo.

Hangyoa ang mga estudyante sa paghingalan sa pipila ka
mga pilosopiya o mga buhat nga gitudlo dinhi sa kalibutan
nga sukwahi sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ipabasa nila
ang Deuteronomio 13:1–5 ug 18:18–22 ug pangitaa kon sa un-
sang paagi nga atong mahibaloan kon hain sa mga baruganan
ang tinuod ug hain ang dili. Basaha ang Moroni 7:16–17 ug
10:5–7 ug hisguti ang lain nga mga paagi sa pag-ila tali sa ka-
matuoran ug sa sayop.

Tungod kay kita dili man mosilot sa mga nanglingla o dili ti-
nuod nga mga magtutudlo karon, hisguti uban sa imong mga
estudyante ang mga paagi nga sila makapanalipod sa ilang
mga kaugalingon batok sa sayop nga doktrina (tan-awa sa
D&P 21:4–6; 45:56–57; 46:7–9; Joseph Smith––Mateo 1:37).
Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga kita makadawat sa
giya sa Ginoo pinaagi sa mga propeta, kasulatan, patriyarkal
nga mga panalangin, ug sa Espiritu Santo. Ipangutana: Sa un-
sang paagi nga ang propeta makatabang sa pagpanalipod ka-
nato gikan sa pagpanglingla?

Ikonsiderar ang pagtapos sa klase pinaagi sa pagkanta sa “We
Thank Thee, O God, for a Prophet” (Hymns, nu. 19) ug pagdapit
niadtong mga estudyante kinsa nagtinguha, sa pagpakigbahin
sa ilang mga pagpamatuod mahitungod sa buhi nga propeta.

Deuteronomio 14:22–29; 15:7–11; 26:12–15. Ang Ginoo
naglaum kanato nga mopakigbahin sa atong mga panala-
ngin sa mga kabus pinaagi sa paghatag sa mga ikapulo
ug mga halad. (15–20 ka minutos)

Hatagi ang mga estudyante sa mosunod nga “Sakto/Sayop”
nga quiz:

1. Ang balaod sa ikapulo gisugdan pinaagi ni Propeta Joseph
Smith. (Sayop; tan-awa sa Deuteronomio 14:22.)

2. Ang mga tawo kanunay nga nagbayad sa ikapulo pinaagi
sa kwarta lamang. (Sayop; tan-awa sa Deuteronomio
14:22–25.)

3. Ang mga ikapulo mahimong gamiton aron sa pagsangkap
sa mga kabus uban kanato. (Sakto; tan-awa sa
Deuteronomio 14:29; 26:12–13.)

4. Ang Ginoo wala maghisgut og bisan unsa nga mga panala-
ngin nga moabut gikan sa pagbayad og ikapulo. (Sayop;
tan-awa sa Deuteronomio 14:29; 26:15; tan-awa usab sa
Malaquias 3:8–10.)

5. Kini atong responsibilidad sa pagtabang og sangkap alang
sa mga kabus uban kanato. (Sakto; tan-awa sa
Deuteronomio 15:7.)

6. Ang atong responsibilidad alang sa mga kabus mahuman
kon kita mohatag alang sa ilang mga panginahanglan.
(Sayop; tan-awa sa Deuteronomio 15:8.)
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7. Ang Ginoo mopanalangin kanato sa temporal nga paagi
tungod sa paghatag ngadto sa mga kabus. (Sakto; tan-awa
sa Deuteronomio 15:10.)

Tabangi ang mga estudyante sa pagtino sa ilang mga tubag
pinaagi sa pagbasa kanila sa mga bersikulo nga gilista uban
sa matag pamahayag. Ipangutana:

• Sa inyong hunahuna ngano man nga ang Langitnong
Amahan nagkinahanglan kanato sa pag-amuma sa mga
kabus? (tan-awa sa Mateo 25:31–40; Mosiah 4:16–23).

• Unsa nga sama kang Kristo nga mga kinaiya ang atong
mapalambo samtang kita nagkat-on sa pagpakigbahin sa
atong mga panalangin sa uban?

Deuteronomio 28–30. Ang mga kasulatan kanunay nga
naggamit og “kon” ug “dayon” nga mga pulong aron pag-
tabang kanato nga makasabut sa mga sangputanan sa
atong mga pagpili. (15–25 ka minutos)

Pagdala og duha ka mga lipak, ang matag usa may usa ka met-
ros ang gitas-on, ngadto sa klase. Sa usa ka piraso nga papel
isulat ang Sala ug sa ubos niini ilista ang pipila sa mga tintasyon
nga giatubang sa mga batan-on, sama sa mga drugas, alkohol,
pagpanigarilyo, imoralidad, pagkadili matinuoron, pagkadili
ligdong, ug pagkabayolente. Ipapilit ang papel sa tumoy sa usa
ka lipak. Sa pikas tumoy sa sama nga lipak ipapilit ang papel
nga may Mga Sangputanan nga nakasulat niini ug lista ang pipi-
la ka mga problema nga resulta sa paghimo niadto nga mga sa-
la, sama sa sayop nga paghukom, problema sa panglawas, mga
aksidente, pagkabilanggo, ug gani kamatayon. Ang mahangtu-
ron nga mga sangputanan alang sa tanan niadto nga mga pag-
pili mao ang kasub-anan, mawad-an sa Espiritu, ug, kon dili
maghinulsol, mawad-an sa kinabuhing dayon.

Sa usa ka tumoy sa laing lipak ipapilit ang papel nga may
Pagkamatarung ug lista sa matarung nga mga baruganan ug
mga binuhatan nga nakasulat niini, sama sa pagbayad sa ika-
pulo, pagbasa sa mga kasulatan, pagbalaan sa adlawng
Igpapahulay, ug pagkaputli. Sa pikas tumoy sa lipak ipapilit
ang papel nga may Mga Sangputanan ug lista sa pipila ka mga
panalangin nga moabut gikan sa pagsunod sa mga sugo nga
nakasulat niini, sama sa kalipay, kalinaw sa hunahuna ug ka-
singkasing, seguridad, mauswagon nga kinabuhi, ug kinabu-
hing dayon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pag-adto sa atubangan sa
klase ug sa pagbasa lamang sa “Sala” ug “Pagkamatarung” sa
tumoy sa duha ka mga lipak. Hangyoa ang usa ka estudyante
sa pagpakaaron-ingnon nga siya dili miyembro sa Simbahan
ug walay nahibaloan kaayo mahitungod sa Dios, ug panguta-
na: Hain nga lipak ang pilion nimo? Dayon ipabasa sa estud-
yante ang “Mga Sangputanan” sa tumoy sa matag lipak, ug
pangutana: Mas sayon ba ang paghimo og usa ka maayong
pagpili kon nasayud kang daan sa mga sangputanan?

Ipasabut nga kasagaran ang mga tawo makakita lamang sa
pagpili ug dili sa mga sangputanan sa ilang pagpili. Ang
uban naghunahuna nga mahimo ra nila nga usabon ang mga
sangputanan sa kaulahian, o sila dili motuo niadtong kinsa

mosulti kanila mahitungod sa mga sangputanan. Tabangi ang
mga estudyante nga makasabut nga kon kita mopili sa usa ka
tumoy sa lipak––sala o pagkamatarung––kita awtomatik na
nga mipili sa pikas tumoy, ang mga sangputanan, usab.

Ipasabut nga sa Deuteronomio 28 adunay usa ka maanindot
nga ehemplo sa mga pagpili ug mga sangputanan nga gibu-
tang sa atubangan sa Israel gamit ang “kon” ug “dayon” nga
mga pulong. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita sa
“kon” nga pulong diha sa bersikulo 1 ug ilista kon unsa ang
gikinahanglan nga buhaton sa Israel aron madawat ang mga
panalangin nga makita diha sa bersikulo 2–14.

Ipapangita sa mga estudyante ang “kon” nga pulong diha sa
bersikulo 15. Ipangutana: Unsa man ang mga sangputanan
kon ang Israel mapakyas sa “pagpatalinghug sa tingog sa
Ginoo”? Patan-awa sila ngadto sa mga bersikulo 16–47 ug pa-
markahi ang mga tunglo nga resulta sa pagkamasinupakon.
Sultihi sila nga, makaguol kaayo, ang kadaghanan sa karaan
nga Israel mipili sa pagsupak sa Dios kay sa mosunod kaniya.

Basaha ang Deuteronomio 29:1–13 uban sa mga estudyante
ug pangutana:

• Unsa man ang gusto ni Moises nga buhaton sa iyang kataw-
han, bisan og siya nasayud nga sila dili magpabilin nga ma-
tinud-anon? (Mosulod sa usa ka pakigsaad uban sa Dios.)

• Ngano nga gusto man siya nga sila mobuhat niana? (Aron
sila unta molambo diha sa tanan nga ilang gibuhat.)

• Unsa man ang pormal nga mga pakigsaad ang inyong na-
himo uban sa Ginoo? (Ang mga pakigsaad sa bunyag.)

• Kini ba nga saad diha sa Deuteronomio 29:9 magamit usab
ngadto sa mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Dios
sa atong panahon karon? (tan-awa sa Mosiah 5:7–10;
18:8–10; D&P 97:8–9).

Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat kon unsa ka impor-
tante ang ilang mga pakigsaad ngadto kanila ug paglista og
labing minus usa ka paagi nga sila maningkamot pa og maa-
yo aron sa pagtuman sa ilang mga pakigsaad sulod sa umaa-
bot nga semana.

Deuteronomio 32. Ang awit sa mga matarung mao ang
usa ka pag-ampo ngadto sa atong Amahan sa Langit.
(10–15 ka minutos)

Ipabuhat sa mga estudyante ang mga kalihokan A ug B alang
sa Deuteronomio 31–32 diha sa ilang mga giya sa estudyante
sa pagtuon.

Deuteronomio 34:10. Adunay daghan nga mga pagkasama
tali sa mga panghitabo sa kinabuhi sa Manluluwas ug
kang Moises. (15–20 ka minutos)

Daghan sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Moises ang naghatag
kanato og pasiunang pagpasabut sa kinabuhi sa Manluluwas.
Hatagi ang matag estudyante og usa ka kopya sa mosunod nga
tsart, apan uban lamang sa mga pakisayran sa kasulatan nga
nalista. Pabasaha sila sa mga kasulatan ug ipatubag ang mga
pagkasama.
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Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga kon kita mosunod
sa tinuod nga mga propeta sa Ginoo kita usab nagsunod ni
Ginoong Jesukristo.

Moises

Exodo 1:16–2:10

Exodo 18:13; Mga
Buhat 7:35

Exodo 34:28

Moises 1:12

Exodo 16:4–15

Exodo 17:6

Exodo 7:20

Exodo 14:21–22

D&P 138:41

Exodo 2:11–14; Mga
Buhat 7:22–37

Exodo 32:30–32

Deuteronomio
18:15–18

Mga
Jesukristo

Ang duha pareho nga
naluwas gikan sa mo-
patay sa gagmay nga
mga bata sa dihang
ang hari misulay sa
pagpatay kanila.

Ang duha gitawag nga
usa ka magmamando,
usa ka manluluwas, ug
usa ka maghuhukom.

Ang duha pareho nga
nagpuasa sulod sa
kwarenta ka adlaw.

Ang duha parehong
personal nga gitintal ni
Satanas.

Kanilang duha, ang
pan ug ang karne mi-
lagroso nga gihatag.

Ang duha parehong
misangkap og tubig.

Ang duha parehong
miusab sa kinaiyahan
sa tubig.

Ang duha pareho
ng migamit sa gahum
ibabaw sa hangin 
ug tubig.

Ang duha parehong
halangdon nga mga
magbabalaod.

Ang duha parehong
gisalikway sa unang
higayon nga sila mi-
sulay sa pagpangulo
sa Israel.

Ang duha pareho nga
nangamuyo ug nagpa-
taliwala alang sa ilang
mga tawo.

Si Kristo gitawag nga
usa ka propeta “sama
ngadto” ni Moises.

Pagkasama

Mateo 2:13–16

Isaias 9:6; Juan 5:22;
D&P 138:23

Mateo 4:2

Mateo 4:1–11

Juan 6:9–13

Juan 4:10–14

Juan 2:1–11

Mateo 8:27

Isaias 33:22

Juan 19:13–15; 
Mga Buhat 3:13–15

D&P 45:3–5

Mga Buhat 3:22–26; 
3 Nephi 20:23–26
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ANG BASAHON NI JOSUE
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Pasiuna
Ang basahon ni Josue nagdala sa mismong pangalan sa pro-
peta ug binuhat. Si Josue tingali ang misulat o midumala sa
kadaghanan sa sinulat niini nga basahon, apan dili niya mahi-
mong isulat ang tanan niini tungod kay naghisgut usab kini
mahitungod sa iyang kamatayon ug lubong. Sa Hebreohanon,
ang Josue nagpasabut nga “ang Ginoo ang nagluwas” o “ang
Ginoo ang naghatag og kadaugan.” Ang Greek nga pulong
niini nga pangalan mao ang Jesus.

Ang basahon ni Josue naghisgut kon giunsa pagtabang sa
Ginoo ang mga Israelita nga maangkon ang gisaad nga yuta.
Ang mga asoy sa pagdaug ang mitino niini nga ang Ginoo ang
mihimong posible sa ilang mga kadaugan. Sa daghan nga mga
paagi ang istorya mahitungod niini nga Josue usa ka pagkasa-
ma sa umaabut nga Josue, si Jesukristo, kinsa midaug ibabaw
sa atong mga kaaway––lakip ang yawa, kinsa mao “ang kaa-
way sa tanan nga pagkamatarung” (Moroni 9:6)––ug nangulo
kanato ngadto sa gisaad nga yuta sa celestial nga gingharian
human sa atong panaw ngadto sa kamingawan sa kinabuhi.

Kini nga basahon nagpamatuod nga ang Ginoo motuman sa
iyang mga saad. Ang Ginoo nakigsaad nga ang mga kaliwa-
tan ni Abraham makaangkon og luna sa yuta sa Canaan.
Bisan og ang mga Israelita wala gayud makaangkon sa tanan
nga yuta nga gisaad ngadto ni Abraham tungod sa ilang pag-
kamasinupakon, sa panahon ni Josue mao ang unang higayon
nga ang mga kaliwatan ni Abraham mao gayud ang nagman-
do sa yuta sa Canaan.

Ang basahon ni Josue mahimong maorganisar ngadto sa tulo
ka mahinungdanon nga mga bahin:

1. Ang pagdaug sa Canaan pinaagi sa mga Israelita (mga
kapitulo 1–12)

2. Ang pagbahin-bahin sa yuta uban sa mga tribo sa Israel
(mga kapitulo 13–22)

3. Ang katapusan nga mga pahimangno ug pagpamatuod ni
Josue sa wala pa ang iyang kamatayon (mga kapitulo 23–24)

Alang sa dugang nga impormasyon, tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan: “Josue” (p. 106).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Kon kita matinud-anon ang Ginoo motabang kanato sa

pagbuntog sa atong mga hagit, usahay sa milagroso nga

mga paagi, ug mopanalangin kanato sa pagbuhat sa tanan
nga iyang gihangyo (tan-awa sa Josue 1:1–9; 3–4; 6:1–20;
8:1–22; 10:5–21, 40–42; 11:1–10, 15–16; 21:43–45; 23:1–11;
24:1–24).

• Ang matag adlaw nga pagtuon sa kasulatan nagtabang
kanato nga makasabut ug mosunod sa ebanghelyo aron
atong maangkon ang mga panalangin sa Ginoo (tan-awa sa
Josue 1:7–8; 8:32–35; tan-awa usab sa D&P 33:16–17).

• Ang Ginoo mopadako sa iyang mga lider diha sa atuba-
ngan sa mga tawo (tan-awa sa Josue 1:16–18; 4:14).

• Ang pagkamasulundon ug ang personal nga kaputli mo-
dugang sa atong hugot nga pagtuo ug motabang kanato sa
paggamit sa mga gahum sa langit aron pagtabang kanato
sa pagbuntog sa mga hagit nga atong giatubang (tan-awa
sa Josue 6:1–20; 7:1–26; 10:8–16; 11–12).

• Ang atong mga binuhatan makaapekto sa mga kinabuhi
niadtong anaa sa atong palibut alang sa kaayohan o alang
sa kadautan (tan-awa sa Josue 7:1–5, 10–21).

• Ang Ginoo usahay mopahunong sa mga tawo diha sa ilang
pagkadautan, molaglag kanila kon sila mahimo nga “hinog
na sa kadautan” (tan-awa sa Josue 8:1–29; 10–11; tan-awa
usab sa Deuteronomio 20:16–18; 1 Nephi 17:32–35; Moises
8:20–22, 28–30).

• Ang Ginoo sa kanunay motuman sa iyang mga saad (tan-
awa sa Josue 21:45; 22:1–4; tan-awa usab sa D&P 1:37–38;
82:10).

• Ang Dios mihatag sa iyang mga anak og kabubut-on, ug
sila gawasnon nga mopili sa paghigugma ug pagserbisyo
sa Ginoo o sa pagsundog sa mga dios-dios sa kalibutan
(tan-awa sa Josue 22:5; 23:11–16; 24:14–25; tan-awa usab sa
Alma 5:38–42; D&P 1:16).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 16, “‘No Other
Gods before Me,’” naggamit og usa ka carbon monoxide

nga analohiya aron pagpakita sa mga epekto sa pagsimba sa
mga dios-dios (tan-awa sa Old Testament Video Guide alang sa
mga sugyot sa pagtudlo).

Josue 1. Ang matag adlaw nga pagtuon sa kasulatan nag-
tabang kanato nga makasabut ug mosunod sa ebanghel-
yo aron atong maangkon ang mga panalangin sa Ginoo
(30–40 ka minutos)

Sa pag-andam sa mga estudyante sa Josue 1, basaha ang mo-
sunod nga hinunahuna nga sulat gikan ni Josue nga nangayo
og tambag:

Ngadto niadtong kinsa hingtungdan:

Ang akong pangalan mao si Josue. Ako gitawag nga bag-ong lider
sa mga anak sa Israel agig puli sa atong banggiitan nga lider nga si
Moises, kinsa nangulo kanato palayo sa Ehipto ug karon mibiya na
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kanato. Ako hingpit nga mipaubos pinaagi niini nga tawag ug mi-
bati nga dili gayud takus sa pagpaningkamot sa pagpuli sa ingon ka
talagsaon nga propeta. Unsa nga tambag ang inyong mahatag kon
unsaon nako nga magmalampuson niining bag-o nga tahas nga
gihatag kanako? Ang mga tawo misaad sa pagsunod kanako sa
samang paagi sa ilang pagsunod ni Moises.

Matinahuron, Josue

Basaha ang Josue 1 uban sa mga estudyante ug pangitaa ang
tambag nga gihatag sa Ginoo ni Josue. Isip usa ka klase, ilista
kon unsa ang giingon sa Ginoo nga makatabang ni Josue nga
mahimong usa ka malampuson nga lider sa Israel. Hatagi og
espesyal nga pagtagad ang pahimangno nga magmalig-on ug
magmaisugon gayud (tan-awa sa bb. 6–7, 18). Pangutan-a ang
mga estudyante kon unsa sa ilang hunahuna ang gipasabut
niana. Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Gordon B. Hinckley:

Josue 1:8 (Scripture Mastery). Ang pagtuon sa
kasulatan nagtabang kanato nga makasabut ug

makasunod sa ebanghelyo. (10–15 ka minutos)

Basaha ang Josue 1:8 ug pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang gitambag sa Ginoo nga buhaton ni Josue?

• Unsa man ang gibuhat nato karon nga sama sa pagpama-
landong sa balaod? (Pagtuon sa mga kasulatan.)

Mahimo kang mopili nga pabuhaton ang mga estudyante sa
kalihokan B alang sa Josue 1 diha sa ilang mga giya sa estud-
yante sa pagtuon.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa ka-
importante sa pagtuon sa mga kasulatan, ipakigbahin ang mo-
sunod nga pamahayag gikan ni Presidente Ezra Taft Benson:

Isulat ang mosunod nga mga kasulatan diha sa pisara, bahina
kini uban sa mga estudyante, ug hangyoa sila sa pagbasa ug
pag-ila sa mga kaayohan sa pagtuon sa kasulatan:

• 1 Nephi 15:24 (gahum sa pagbuntog sa dautan)

• Alma 4:19 (gahum sa pagpuyo nga matarung)

• Alma 17:2–3 (gahum sa pagtudlo nga makakumbinsir)

• Jacob 4:6 (gahum sa pagtawag sa mga gahum sa langit)

• Helaman 15:7 (gahum sa pag-usab sa kasingkasing ug ki-
naiya)

• Mga Taga-Roma 15:4 (gipalambo nga paglaum ug hingpit
nga kalipay)

• Alma 31:5 (gipalambo nga pagkaespirituhanon)

• 2 Nephi 32:3 (gipalambo nga kahibalo ug pagsabut)

• Helaman 3:29 (gipalambo nga gahum sa pag-ila)

• Doktrina ug mga Pakigsaad 18:36 (gipalambo nga pagpa-
matuod) (Tan-awa sa Jay E. Jensen, sa Conference Report,
Okt. 1992, 113–14 o Ensign, Nob. 1992, 81.)

“Ang pagtuon ug pagsiksik sa mga kasulatan dili usa ka
palas-anon nga gihatag sa Ginoo sa [mga Santos], kondi-
li usa ka talagsaon nga panalangin ug oportunidad…. 

“Ang Ginoo wala mosaad ni Josue og materyal nga ba-
handi ug dungog, apan ang iyang kinabuhi mouswag
diha sa pagkamatarung ug siya makabaton og kalam-
pusan diha nianang labing mahinungdanon sa kinabu-
hi, nga mao ang tumong sa pagpangita og tinuod nga
kalipay. (Tan-awa sa 2 Nephi 2:25)” (“The Power of the
Word,” Ensign, Mayo 1986, 81).

“Kini Iyang buhat. Ayaw gayud kini kalimti. Hangupa
kini uban sa kadasig ug pagbati.

“Dili kita mahadlok. Si Jesus mao ang atong lider,
atong kalig-on, ug atong hari.

“Kini usa ka panahon sa pagkanegatibo. Ang ato mao
ang usa ka misyon sa hugot nga pagtuo. Ngadto sa
akong mga kaigsoonan bisan asa, ako mangamuyo ka-
ninyo nga pamatud-an og usab ang inyong hugot nga
pagtuo, sa pagpadayon niini nga buhat ngadto sa una-
han tabok sa kalibutan. Kamo makahimo niini nga mas
lig-on pinaagi sa pamaagi sa inyong pagpuyo….

“Unsa ka mahimayaon ang nangagi niining mahinung-
danon nga katuyoan. Kini puno sa pagkabayani, kada-
sig, kaisug, ug hugot nga pagtuo. Unsa ka katingalahan
ang karon samtang kita mopadayon sa unahan sa pag-
panalangin sa mga kinabuhi sa mga tawo bisan asa nga
dapit nga sila maminaw ngadto sa mensahe sa mga su-
lugoon sa Ginoo. Unsa katahum ang umaabut samtang
ang Labawng Makagagahum nagpadayon sa Iyang ma-
himayaon nga buhat, nag-impluwensya alang sa kaa-
yohan sa tanan kinsa modawat ug mosunod sa Iyang
ebanghelyo ug gani sa pagkab-ot sa mahangturon nga
panalangin sa Iyang anak nga mga lalaki ug mga baba-
ye sa tanan nga mga henerasyon pinaagi sa dili hina-
kog nga buhat niadtong kansang mga kasingkasing
puno sa gugma alang sa Manunubos sa kalibutan ….

“Ako modapit sa matag usa kaninyo, bisan asa man
kamo isip mga miyembro niini nga simbahan, sa pag-
barug sa inyong mga tiil ug uban sa awit diha sa in-
yong kasingkasing nga nagpadayon sa unahan, nga
nagsunod sa ebanghelyo, nga naghigugma sa Ginoo,
ug nagtukod sa gingharian. Kita manag-uban nga
magpadayon diha sa buhat ug magpabilin nga mati-
nud-anon, ang Labawng Makagagahum ang atong
kalig-on” (sa Conference Report, Sept.–Okt. 1995,
95–96; o Ensign, Nob. 1995, 72).
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Josue 3–6. Kon kita mobansay sa atong hugot nga
pagtuo ug motuman sa mga sugo sa Ginoo, ang

atong hugot nga pagtuo ug pagsalig molambo ug ang
Ginoo mohimo kanato nga makatumbas ngadto sa mga
hagit nga atong giatubang. (20–25 ka minutos)

Pahinumdom: Adunay lain nga sugyot sa pagtudlo alang sa si-
nemana nga magtutudlo niini nga hut-ong. Ang duha mahi-
mong itudlo atol sa sinemana nga klase.

Ibabaw sa lamesa diha sa atubangan sa klasehanan pagbu-
tang og usa ka patong sa unom o pito ka mga libro ug usa ka
balde nga puno sa tubig nga may usa ka paper clip, butones, o
uban pa nga gagmay nga mga butang sa sulod niini. Pagdapit
og duha ka mga estudyante nga moadto sa atubangan sa kla-
se. Hangyoa ang usa ka estudyante sa paghulog sa mga libro
gikan sa lamesa pinaagi sa pagsiyagit ngadto niini ug hang-
yoa ang usa sa pagkuha sa butang nga dili matandog ang bal-
de o dili mabasa ang iyang mga kamot. Kon moingon sila nga
dili posible ang pagtuman niana nga mga buluhaton, patan-
awa ang klase ngadto sa Josue 3 ug 6 ug pangitaa ang duha
nga daw imposible nga mga buluhaton nga ang Ginoo mita-
bang sa mga Israelita nga matuman. Pangutana kon sa un-
sang paagi nga kini nga mga milagro natuman. Kon sila dili
sigurado, basaha og dungan ang Josue 3:7–13 ug 6:2–5, 10.
Pangutan-a ang mga estudyante:

• Ang mga panudlo sa pagpatuman sa mga buluhaton ma-
katarunganon ba nga paminawon?

• Unsa man gayud ang nakapahimo sa katubigan nga “mo-
hunong diha sa usa ka pundok” ug ang mga kuta sa Jerico
nangatumpag?

• Sa unsang paagi nga kadto nga mga kasinatian makaapek-
to sa inyong hugot nga pagtuo? (Kalihokan B alang sa
Josue 6 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon mahimong
makatabang sa paghisgut niini nga pangutana.)

Pahimoa ang mga estudyante og usa ka lista sa mga kahu-
yang, mga kalagmitan, o mga kinaiya nga ang ubang mga
tawo naghunahuna nga imposibleng mausab, sama sa mga
naandan, kasuko, usa ka masinupakon o mabingkilon nga
personalidad, o usa ka kahuyang sa pagbatok sa piho nga
mga tintasyon. Ipangutana:

• Hain man niadto nga ang Ginoo adunay gahum sa pag-usab?

• Bisan og ang Ginoo adunay gahum sa pag-usab kanato,
unsa man nga responsibilidad ang kinahanglan natong bu-
haton sa pag-usab sa atong mga kinabuhi?

• Unsa man ang gihangyo sa Ginoo nga atong buhaton aron
pagdawat sa iyang milagroso nga tabang diha sa atong
mga kinabuhi?

Basaha ang pipila sa mosunod nga mga kasulatan ug itandi
kini ngadto sa mga isyu nga gilista sa mga estudyante:

• Mosiah 23:21–22

• Alma 36:3

• Ether 12:27

• Doktrina ug mga Pakigsaad 90:24.

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ki-
ning mga panudlo daw dili makatarunganon. Ipasabut og
maayo nga ang mga milagro diha sa Josue 3 ug 6 nahitabo
lamang human ang mga tawo higpit nga misunod sa mga
pahimangno nga gihatag sa Ginoo kanila pinaagi sa iyang
propeta. Basaha ang Ether 12:6 ug ipasulti sa mga estudyan-
te kon sa unsang paagi nga kini may kalabutan ngadto niad-
tong duha ka mga milagro sa Josue. Pangutan-a sila kon sa
unsang paagi nga kini nga baruganan magamit sa mga pa-
nalangin nga atong gitinguha karon.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga bisan kon
ang buluhaton daw imposible o ang mga panudlo daw dili
makatarunganon sumala sa tawhanong paagi sa panghuna-
huna, walay butang nga malisud kaayo alang sa Ginoo.
Ikonsiderar ang pagpakigbahin og usa ka kasinatian gikan sa
imong kinabuhi sa dihang ikaw adunay hugot nga pagtuo ug
nagmasulundon ug nakadawat og mga panalangin nga sobra
pa sa daw posible o makatarunganon, o pagdapit og usa ka
estudyante sa pagpakigbahin og usa ka kasinatian.

Josue 3:13–17. Kita kinahanglan gayud nga mobuhat diha
sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo. (10–15 ka minutos)

Pagdala og gagmay nga butang ngadto sa klase, sama sa usa
ka yawe, ug ibutang kini sulod sa usa ka bag nga papel. Sa
walay pagpakita sa butang ngadto sa mga estudyante, sultihi
sila kon unsa ang imong gisulod sa bag ug pangutana kon pi-
la kanila ang mituo kanimo. Ipabasa nila ang Alma 32:21 ug
Mga Hebreohanon 11:1 aron sa pagdiskobre kon sa unsang
paagi nga ang hugot nga pagtuo mao ang pagtuo sa mga bu-
tang diin dili makita, diin tinuod––susama ngadto sa ilang
pagtuo diha sa mga sulod sa bag. Uyoga ang bag aron sila
makadungog nga adunay butang sa sulod ug pangutan-a sila
kon sa unsang paagi nga kana makaapekto sa ilang hugot nga
pagtuo sa unsay imong gisulti kanila. Ipakita ang butang ug
pangutan-a sila kon sa unsang paagi nga ang pagkakita niini
makaapekto sa ilang hugot nga pagtuo. Tabangi sila nga ma-
kasabut nga ang ilang hugot nga pagtuo nahimong kahibalo
(tan-awa sa Alma 32:34).

Ipabasa sa mga estudyante ang Josue 3:13–17 ug pangutana:

• Unsa man ang kahimtang sa Suba sa Jordan?

• Kanus-a mihunong ang suba sa pagdagayday.

Basaha og dungan ang Ether 12:6 ug hisguti kon ngano nga
ang mga pari nagkinahanglan nga basaon ang ilang mga tiil
sa wala pa ang suba mihunong sa pagdagayday. Pangutan-a
ang mga estudyante kon unsa ang mga buluhaton nga gi-
hangyo nga ilang buhaton nga mahimong ipakisama ngadto
sa pagbasa sa ilang mga tiil sa dili pa ang katubigan mohu-
nong sa pagdagayday. Ang pipila ka mga ehemplo mao ang
pagbayad sa ikapulo ug mga halad, pagserbisyo og misyon,
paghulat sa pagpakig-date hangtud nga kamo moabut sa
edad nga disesais, ug pagdawat og mga calling sa Simbahan.
Basaha ang Josue 4:23–24 ug pangutana kon ngano nga ang
Ginoo gusto nga kita mobuhat diha sa hugot nga pagtuo.
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Josue 5:13–15. Atong makat-unan kon kinsa ang
“Prinsipe sa panon sa Ginoo” pinaagi sa pagtandi sa
susama nga mga kasinatian ni Josue ug ni Moises. 
(15–30 ka minutos)

Buhata ang kalihokan A alang sa Josue 5 diha sa giya sa pag-
tuon sa mga estudyante ug hisguti kini isip usa ka klase.
Ipakigbahin ang impormasyon gikan sa komentaryo alang sa
Josue 5:13–14 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (p. 238).
Hatagi ang mga estudyante og panahon sa paghimo sa kali-
hokan B, dayon hisguti kon unsay ilang gisulat.

Josue 7. Kita dili hingpit nga makatago sa atong mga 
sala tungod kay ang Dios nakahibalo niini. Ang atong
mga binuhatan makaapekto sa mga kinabuhi sa uban.
(25–30 ka minutos)

Isulat ang mosunod nga mga han-ay sa mga pulong diha sa
pisara:

Ako kining kinabuhi. Makabuhat ko sa unsay akong gusto. Ako
wala makapasakit og laing tawo.

Unsay akong gibuhat walay labut ang uban. Walay lain nga kina-
hanglang makahibalo.

Pangutan-a ang mga estudyante kon ngano nga kadto nga
mga pamahayag dili tinuod.

Usa ka rason mao nga kita sa kasagaran wala masayud kon sa
unsang paagi nga ang atong mga binuhatan makaapekto sa
uban. Aron sa paghulagway niini, pagkuha og usa ka panak-
san nga may tubig ug ihulog ang usa ka gamay nga bato
ngadto niini. Ipasabut og maayo kon sa unsang paagi nga bi-
san og ang bato gihulog diha sa tunga-tunga, ang tubig nga
anaa sa daplin sa panaksan naapektohan. Pangutan-a ang mga
estudyante kon sa unsang paagi nga ang bato sama sa implu-
wensya sa atong mga binuhatan––ilabi na ang atong mga sa-
la––ug sa unsang paagi nga bisan ang atong pribado nga mga
sala makaapekto sa uban. Dapita ang mga estudyante sa pag-
hatag og mga ehemplo, siguroha nga likayan ang paghisgut sa
personal nga mga sala o sa mga sala sa piho nga indibidwal.

Ang laing rason nga kadtong mga pamahayag dili tinuod
mao nga ang Dios nakahibalo mahitungod sa tanan natong
mga sala. Kita dili gayud makatago niini gikan kaniya.
Ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad
121:37–38 ug pangitaa kon unsay mahitabo kon kita mosulay
sa pagtago sa atong mga sala.

Ipabasa sa mga estudyante ang Josue 6:17–19 ug ipaila ang
mga sugo nga gihatag sa Ginoo sa mga Israelita sa wala pa
sila mosulong sa Jerico. Basaha ang Josue 7:1, 20–21 ug tan-
awa kon giunsa gayud nila pagsunod niana nga sugo.
Ipabasa sa mga estudyante ang Josue 7:2–13 ug tan-awa kon
unsa ang epekto sa mga binuhatan ni Achan nganha sa
uban nga mga tawo. Ipabasa nila ang 14–19 aron makita
kon giunsa gayud pagtago ni Achan ang iyang gibuhat gi-
kan sa Dios. Ipangutana: Sumala sa bersikulo 5, pila man ka
mga tawo ang namatay tungod sa sala ni Achan? Ipabasa
nila ang Mateo 16:25; Doktrina ug mga Pakigsaad 42:46;
98:13–14 ug tan-awa ang mga saad sa Dios ngadto niadtong

kinsa mohatag sa ilang mga kinabuhi diha sa pagserbisyo
kaniya. Ipangutana:

• Mahimo ba nga ang bisan asa sa mga saad niadto nga mga
bersikulo angay alang niadtong kinsa dili mamatay diha sa
pagserbisyo sa Ginoo? Unsaon man?

• Unsa man kaha ang gitudlo sa Ginoo sa Israel sa pagbakwi
sa iyang panabang gikan kanila didto sa Ai?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 19:5–6 ug tan-awa kon
unsa ang gusto sa Ginoo sa mga anak sa Israel. Ipabasa nila ang
Mga Taga-Roma 14:7 ug pangutan-a kon sa unsang paagiha kini
magamit niini nga baruganan. Basaha ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 110:7–8 ug Alma 39:11 ug hisguti ang uban nga mga
paagi nga ang mga binuhatan sa usa ka tawo makaapekto sa
mga kinabuhi sa uban karon, pananglitan, ang pagpanikas ma-
kapugong sa pagkat-on, ang pagdrayb nga hubog makapatay
og inosente nga mga tawo, ug ang imoralidad maoy hinungdan
sa pagmabdos ug sa sakit. Ipabasa sa klase ang Alma 7:13 ug
Doktrina ug mga Pakigsaad 19:15–19 ug ipaila kon sa unsang
paagi nga ang Pag-ula ni Kristo makaapekto kanato.

Ang ubang estudyante tingali matingala kon nganong gipatay
si Achan. Ipabasa nila ang Josue 1:16–18 ug tan-awa kon unsa
ang nauyonan sa Israel nga maoy silot alang sa labihan kama-
sinupakon. Ipabasa nila ang Josue 7:20–21 ug tubaga ang mo-
sunod nga mga pangutana:

• Si Achan nakahibalo ba sa mga pakigsaad ug mga sugo ka-
labut sa sakot sa mga inagaw sa Jerico?

• Sumala sa Josue 7:5, unsa man ang gisangputan sa binuha-
tan ni Achan?

• Sa unsang paagi nga ang sala sama sa usa ka kanser?

• Unsa man ka importante nga ang kanser matangtang?

• Unsa man ang mahimo niini nganha sa inyong lawas kon
kini dili matambalan?

• Ngano nga makuyaw man ang paglangay sa paghinulsol?

Kinahanglan usab nga imong hisgutan ang positibo nga mga
aspeto sa atong mga binuhatan nga nakaapekto sa mga kina-
buhi sa uban. Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa nga
maayong mga binuhatan ang mahimo natong buhaton aron
sa pagtabang sa uban ug sa pagpakita og mga ehemplo alang
kanila. Pahinumdumi sila nga ang atong pagkamaayo, ingon
man usab ang atong mga sala, makaapekto sa uban.

Josue 8–12. Ang mga tawo sa Canaan nalaglag tungod sa
ilang kadautan. (15–20 ka minutos)

Sugdi ang klase pinaagi sa pagkanta og “Onward, Christian
Soldiers” (Hymns, nu. 246) o “Behold! A Royal Army” (Hymns,
nu. 251) ug pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga
mga pangutana:

• Ngano nga ang mga Kristiyano makonsiderar man nga usa
ka sundalo?

• Unsa man ang mensahe nga inyong gibati gikan niana nga
himno?
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• Kang kinsa man kita nakiggubat?

Ipasabut nga diha sa Josue 8–12 ang Israel gimandoan sa pag-
laglag sa mga tawo nga nagpuyo sa Canaan. Basaha ang
1 Nephi 17:32–35 ug tan-awa ang moral nga kahimtang sa
mga Canaanhon. Ipangutana: Unsa man ang gisulti ni Nephi
nga nahitabo ngadto sa mga lumulupyo sa Canaan? Ipabasa
sa mga estudyante ang Ether 2:9–12 ug timan-i ang susamang
pinulongan nga gigamit ngadto sa mga lumulupyo sa yuta sa
Canaan ug ngari kanato sa atong panahon karon.

Ipabasa sa mga estudyante ang Helaman 6:37 ug pangitaa
ang mga matarung nga mga Lamanite nga milaglag sa mga
tulisan ni Gadianton. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga kana sama sa paagi nga kita nakig-
away sa dautan karon?

• Unsa nga mga hinagiban ang atong nagamit sa pagpakig-
away sa dautan karon?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang gubat dili mao
ang mensahe ni Kristo. Tabangi sila nga makasabut nga kita
nakig-away batok sa sala, dili batok sa mga tawo.

Ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad
4:2–7 ug ipaila ang mga kinaiya sa usa ka malampuson nga
misyonaryo. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 27:15–18
ug ilha ang hinagiban nga gihatag sa Ginoo alang sa mga
misyonaryo karon isip mga sundalo. Kon anaa, pagpakita sa
mga estudyante og statistikal nga report sa Simbahan gikan
sa bag-ohay pa nga kinatibuk-ang komperensya sa Abril (sa
Conference Report o Ensign) ug ipasabut og maayo ang gi-
daghanon sa mga misyonaryo kinsa nakiggubat niini nga
gubat ug pila ka mga kinabig ang nadaug niini nga gubat.
Ipabasa nila ang Doktrina ug mga Pakigsaad 63:37 ug ipatino
kon kinsa ang gitawag sa Ginoo nga moserbisyo og mga mis-
yon. Ikonsiderar ang pagtapos sa klase pinaagi sa pagkanta
og “Called to Serve” (Hymns, nu. 249).

Josue 13–21. Ang Ginoo mituman sa iyang saad ngadto
sa mga Israelita nga sila makapanunod sa yuta nga saad.
(25–30 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna sa katapusan
nga saad nga ilang gihimo ngadto sa usa ka tawo, dayon ipa-
ngutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Ngano man nga gihimo nimo kana nga saad?

• Unsa man kalisud kini alang kanimo ang pagtuman sa saad?

• Unsa man ang inyong bation kon ang uban dili motuman
sa mga saad nga ilang gihimo nganha kaninyo?

• Unsa man ang inyong bation kon sila motuman niini?

Ipabasa sa mga estudyante ang Exodo 23:27–30 ug pangitaa
kon unsa ang piho nga gisaad sa Dios sa mga Israelita. Basaha
ang Josue 21:43–45 ug pangutan-a kon gituman ba sa Ginoo
ang iyang saad. Ipabasa nila ang Doktrina ug mga Pakigsaad
1:38 ug 82:10 ug pangutana:

• Unsa man ka sigurado ang mga saad sa Ginoo karon?

• Sumala sa Doktrina ug mga Pakigsaad 82:10, unsa man ang
makapugong sa Ginoo sa pagtuman sa iyang mga saad?

Papaklia ang mga estudyante ngadto sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan, Mapa 3 ug ipasusi ang yuta nga panulundon
sa matag tribo. Ipatan-aw nila kon hain nga tribo ang nakada-
wat og kinadak-an nga panulundon ug hain ang nakadawat
sa kinagamyan nga panulundon. Ipabasa nila ang Numeros
26:52–56 ug ipatan-aw kon ngano.

Pangutan-a ang mga estudyante kon hain nga tribo ang wala
marepresentar diha sa mapa (tan-awa sa Josue 13:33). Basaha
ang Numeros 1:47–53 ug hisguti kon unsa ang mga responsi-
bilidad nga anaa niini nga tribo nga nakapahimo kanila nga
lahi sa ubang mga tribo. Ipabasa sa mga estudyante ang
Numeros 35:1–8 ug pangitaa ang gipadayag sa Ginoo ngadto
ni Moises mahitungod sa panulundon sa mga Levihanon.
Basaha ang Josue 21:3 ug tan-awa kon nadawat ba sa mga
Levihanon ang gisaad ngadto kanila.

Bahina ang mosunod nga mga kasulatan uban sa mga estud-
yante ug ipapangita nila ang mga saad nga gihimo sa Ginoo
ngari kanato:

• Moroni 10:4–5

• Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42

• Doktrina ug mga Pakigsaad 59:23

• Doktrina ug mga Pakigsaad 76:50–70

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:16–20 ug tan-awa
kon unsa nga yuta nga panulundon ang gisaad sa Ginoo ka-
nato. Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang
nakaplagan, diha sa ilang pagtuon sa Daang Tugon ug diha
sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi, nga nagpakita nga
ang Ginoo makatuman ug motuman sa iyang mga saad.

Josue 23–24 (Scripture Mastery, Josue
24:15). Matag usa kanato adunay kabubut-

on sa paghimo og mga pagpili, apan uban sa matag pag-
pili moabut ang responsibilidad sa pagdawat sa mga
sangputanan. (35–40 ka minutos)

Pagbutang og tulo ka butang nga may nagkalainlain nga bili
ngadto sa tulo ka mga bag (pananglitan, usa ka gamay nga ti-
pak sa kendi, katunga sa usa ka kendi, ug usa ka tibuok nga
kendi). Pagdapit og usa ka estudyante sa pagpili og usa ka
bag. Ipakita sa klase ang napili ug ang wala mapili. Tabangi
ang mga estudyante nga makasabut nga ang nagkalainlain
nga mga pagpili nagdala og nagkalainlain nga mga sangputa-
nan. Hisguti kon sa unsang paagi nga ang mga sangputanan
sa pipila ka mga pagpili mas maayo kaysa uban.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Josue 24:15 ug
isulti kon unsa nga pagpili ang gitambag ni Josue nga himo-
on sa iyang mga tawo. Pangutan-a ang mga estudyante kon
hain nga paagi ang gipili ni Josue alang sa iyang kaugali-
ngon ug sa iyang pamilya. Basaha ang Josue 23:14–16 ug
24:1–15 ug hisguti ang mga rason nga gihatag ni Josue alang
sa iyang pagpili nga mosunod sa Ginoo. Basaha ang mosu-
nod nga pamahayag gikan ni Elder Howard W. Hunter, 

S  M  T  W  TH  F  S

Josue 1–24

131



kanhi sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles,
mahitungod ni Josue 24:15:

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og pipila ka
mga rason nga ilang gipili ang pagsunod sa Ginoo kay sa mga
paagi sa kalibutan. Ilista kini nga mga rason diha sa pisara.
Pangutana kon ngano nga ang pipila ka mga tawo mosunod
man sa mga paagi sa kalibutan ug ilista kadto nga mga rason
diha sa pisara. Hangyoa ang mga estudyante sa pagtandi sa

duha ka mga lista ug hisguti kon sa unsang paagi nga ang
mga rason sa pagsunod sa kalibutan mahimong sama sa
pagsimba sa mini nga mga dios. Ipabasa nila ang Mosiah
2:38–41; 3 Nephi 27:10–11; ug ang Doktrina ug mga Pakigsaad
19:16–19 ug tag-ana kon unsa ang mahimong mga sangputa-
nan alang niadtong kinsa mopili sa dili pagsunod sa Ginoo.

Ang pipila ka labing lig-on nga mga impluwensya diha sa
mga pagpili nga atong gihimo mao kadtong kinsa atong gika-
uban. Ipabasa sa mga estudyante ang Josue 23:13 ug hisguti
kon unsa ang gitawag ni Josue sa mga tawo kinsa nag-implu-
wensya sa Israel sa paghimo og dili maayo nga mga pagpili.
Basaha ang mga bersikulo 6–11 ug tan-awa kon unsa ang gi-
sulti ni Josue nga kinahanglang buhaton sa Israel mahitungod
sa mga impluwensya sa ilang palibut. Ipabasa sa mga estud-
yante ang Deuteronomio 7:1–5 ug ikonsiderar kon sa unsang
paagi nga kadto nga mga bersikulo mahimong magamit ngari
kanato karon. Ipabasa sa usa ka estudyante ang seksyon ma-
hitungod sa pagpakighigala diha sa Alang sa Kalig-on sa mga
Kabatan-onan (p. 9) alang sa dugang nga mga ideya. Basaha
ang mosunod nga mga pakisayran uban sa imong mga estud-
yante ug hisguti kon unsa ang gisugo sa Ginoo nga atong bu-
haton karon mahitungod sa kalibutanong mga impluwensya
sa atong palibut: Mateo 5:15–16; Alma 5:56–58; Doktrina ug
mga Pakigsaad 101:22; 88:81–86.

“Kini mao ang usa ka talagsaon nga pamahayag sa
hingpit nga pasalig sa usa ka tawo ngadto sa Dios….
Siya nagsulti sa mga Israelita nga bisan unsa pa man
kon giunsa nila paghukom, siya mobuhat sa iyang nahi-
baloan nga matarung. Siya nag-ingon nga ang iyang de-
sisyon sa pagserbisyo sa Ginoo wala magsalig sa ilang
nahukman; nga ang ilang mga binuhatan dili makaa-
pekto sa iyaha; nga ang iyang pasalig sa pagbuhat sa
kabubut-on sa Ginoo dili matuis sa bisan unsa nga ilang
buhaton o ni bisan kinsa. Si Josue lig-on diha sa pagkon-
trolar sa iyang mga binuhatan ug ang iyang mga mata
nakapokus sa mga sugo sa Ginoo” (sa Conference
Report, Okt. 1982; 83; or Ensign, Nob. 1982, 58).

Ang Basahon ni Josue
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Pasiuna
Ang basahon sa mga Maghuhukom naglangkob og mga istor-
ya gikan sa kasaysayan sa Israel gikan sa panahon sa kamata-
yon ni Josue ngadto sa pagtumaw sa monarkiya ubos ni
Haring Saul (tan-awa sa 1 Samuel 8:1–9). Bisan og lisud ang
tukma nga paghatag og petsa niini nga panahon sa mga mag-
huhukom, kini gibana-bana nga nagsugod sa mga 1250 ug
1000 b.c. Usa ka rason nga lisud ang paghimo og kronolohiya
sa basahon sa Mga Maghuhukom mao nga human ang mga
tribo nagkatibulaag aron sa pag-angkon sa ilang mga yuta
(tan-awa sa Josue 13–17), ang pagkamaunungon sa tribo ang
mipuli sa nasudnon nga panaghiusa. Ang matag maghuhu-
kom nga nahisulat sa kinatibuk-ang representante lamang og
usa ka tribo o rehiyon sa gisaad nga yuta. Sa ingon, ang pipila
kanila mahimo nga dungan nga nagmando. Kini nga mga
maghuhukom gipili sa Dios o sa mga tawo nga ilang pangu-
lohan. Sila mas sama sa mga heneral sa militar kaysa sa eks-
perto sa pamalaod tungod sa ilang responsibilidad sa
pagluwas sa ilang mga tawo gikan sa ilang mga kaaway. Ang
mosunod nga tsart naglangkob sa kinatibuk-ang pagpasabut
sa mga maghuhukom sa Israel atol niini nga panahon.

Ang dili pagkahiusa sa Israel ang nakapahimo sa mga tawo
nga mas huyang ngadto sa ilang mga kaaway. Apan, ang mas
nakapadaot kay sa ilang dili pagkahiusa mao ang ilang ka-
pakyas sa pagtuman nga makanunayon sa ilang mga pakigsa-
ad uban sa Ginoo, nga nagdala ngadto sa padayon nga
pagtuyok-tuyok sa apostasiya ug paghinulsol (tan-awa sa
sugyot sa pagtudlo alang sa Mga Maghuhukom 1–3, p. 134).
Mga Maghuhukom 1–16 naghisgut sa istorya mahitungod ni-
ana nga pagtuyok-tuyok diha sa mga kinabuhi sa nagkalain-
lain nga mga maghuhukom kinsa miluwas sa Israel. Ang mga
kapitulo 17–21 naglangkob og pipila ka mga istorya nga nag-
hulagway sa kadautan sa nag-apostasiya nga Israel sa dihang
“walay hari sa Israel: ang tagsa-tagsa ka tawo naghimo suma-
la sa matarung sa iyang kaugalingong mga mata” (Mga
Maghuhukom 21:25).

Ang basahon sa Mga Maghuhukom, sama sa basahon ni Josue,
nagpakita usab nga ang Ginoo adunay gahum sa pagluwas sa
iyang mga tawo. Kini makita gayud diha sa mga istorya sa
nagkalain-lain nga mga maghuhukom.

• Si Aod gikan sa kang Benjamin, ang kinagamyan nga tribo
sa Israel.

• Si Debora mao ang unang babaye nga nangulo sa Israel
sa gubat, ug tingali ang kapareho nga bayani niana nga
istorya mao si Jael, usa ka babaye kinsa mipatay sa lider
sa kaaway sa Israel.

• Gipagamyan ni Gedeon ang iyang kasundalohan ngadto sa
tulo ka gatus ka tawo sa wala pa pildiha ang liboan ka ka-
sundalohan nga Madianhon.

Si Tola sa kang Isakar 
(tan-awa sa 10:1)

Si Jair sa kang Manases 
(tan-awa sa 10:3)

Si Jephte sa kang Manases 
(tan-awa sa 11:11)

Si Ibzan sa kang Juda 
(tan-awa sa 12:8)

Si Elon sa kang Zabulon 
(tan-awa sa 12:11)

Si Abdon sa kang Ephraim 
(tan-awa sa 12:13)

Si Samson sa kang Dan 
(tan-awa sa 15:20)

Wala mailhi

Wala mailhi

Ammonihanon

Wala mailhi

Wala mailhi

Wala mailhi

Mga Filistehanon

Maghuhukom ug Tribo

Si Othoniel sa kang Juda (tan-awa
sa Mga Maghuhukom 3:9)

Si Aod sa kang Benjamin 
(tan-awa sa 3:15)

Si Shamgar (tan-awa sa 3:31; 
tribo wala mailhi)

Si Debora sa kang Ephraim, ang
bugtong nga nailhang babaye nga
maghuhukom, ug si Barac sa kang
Nephtali (tan-awa sa 4:4–6)

Si Gedeon sa kang Manases 
(tan-awa sa 6:11)

Tigdaugdaug sa Israel

Si Chusan-risathaim, hari sa
Mesopotamia

Si Eglon, hari sa Moab

Mga Filistehanon

Si Jabin, hari sa Canaan, ug si
Sisara, kapitan ni Jabin

Mga Madianhon ug mga
Amalecanhon

Mga Maghuhukom 1–21

Si Abimelech, anak nga lalaki ni Gedeon, mitawag sa iyang kaugali-
ngon nga usa ka hari ug nagmando sulod sa mubo nga panahon sa
Sichem (tan-awa sa kapitulo 9).

Duha pa ka mga maghuhukom, si Eli ug si Samuel, nailhan diha sa
1 Samuel. Si Samuel mao ang katapusan nga maghuhukom sa wala
pa ang paghari ni Haring Saul.



• Si Jephte anak nga lalaki sa usa ka babaye nga dautan og
dungog.

• Si Samson milagroso nga gipanganak sa usa ka babaye nga
baug kaniadto.

Sa matag kaso, tataw kaayo nga ang kamot sa Ginoo anaa diha
sa pagluwas sa iyang mga tawo pinaagi niini nga mga lider. Sa
ingon atong makita nga bisan og kana nga makapasubo nga
panahon sa kasaysayan sa mga Israelita adunay pipila ka talag-
saon nga mga lalaki ug mga babaye. Kita makakat-on og im-
portante nga mga leksyon gikan niadtong kinsa mipalambo sa
ilang hugot nga pagtuo ug kaisug. Kita makakat-on usab pina-
agi sa pag-obserbar sa dili maayo nga mga ehemplo niadtong
kinsa misalikway sa Ginoo ug nakasinati og makalilisang nga
mga sangputanan.

Alang sa dugang nga impormasyon mahitungod sa basahon
sa Mga Maghuhukom, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan: “Maghuhukom, basahon sa mga” (pp. 152-53), ug
ang pasiuna sa Mga Maghuhukom 1–12 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel (p. 251).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang kapakyas sa pagtuman sa mga pakigsaad nga atong

gihimo uban sa Ginoo moresulta sa pag-antus, kasubo, ug
pagkawala sa gisaad nga mga panalangin (tan-awa sa Mga
Maghuhukom 1:18–3:7; 8:32–35; 10:6–9).

• Kon ang mga tawo maghinulsol ug motawag sa Dios, siya,
kon tukma ang panahon, moluwas kanila gikan sa ilang mga
problema (Mga Maghuhukom 3:9, 15; 10:10–16; 11:32–33).

• Ang ordinaryo nga mga tawo makabuhat og dili ordinaryo
nga mga butang kon sila andam nga mosunod sa mga pag-
giya sa Ginoo ug modawat sa iyang kalig-on (tan-awa sa
Mga Maghuhukom 4:1–16; 6:11–16; 7:1–22).

• Ang pagkatawo diha sa usa ka matarung nga pamilya o
gani ang pagka gi-orden nang daan ngadto sa usa ka mahi-
nungdanon nga misyon dili makagarantiya og personal
nga pagkamatarung. Ang pagkamasulundon ngadto sa
Ginoo mas importante kay sa mga talento o uban nga mga
kaayohan nga mahimong anaa kanato (tan-awa sa Mga
Maghuhukom 13–16; tan-awa usab sa Alma 2:26–31;
Mormon 5:16–18).

• Ang garbo ug ang kahakog mahimong moresulta sa kauga-
lingon nga kaalautan ug makapugong kanato gikan sa pag-
tuman sa mga calling nga atong nadawat gikan sa Ginoo
(tan-awa sa Mga Maghuhukom 16).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mga Maghuhukom 1–3. Ang kapakyas sa hingpit nga pag-
sunod sa Ginoo moresulta sa umaabut nga kasubo.
(25–30 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Kon kamo makakita og usa ka gamay nga bata nga nagdu-
la sa tunga-tunga sa daghang mga sakyanan, unsa man
kaha ang husto nga butang nga inyong buhaton?

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang mga bata usahay mo-
himo man og ingon ka kuyaw nga mga butang bisan hu-
man sila napasidan-an sa ilang mga ginikanan nga dili kini
buhaton?

• Unsa man kaha ang mahitabo kon sila mopadayon sa pag-
baliwala sa tambag sa mga ginikanan ug sa uban kinsa na-
sayud kon unsay labing maayo alang kanila?

Sultihi ang mga estudyante nga kini ang usa ka leksyon nga
ang mga anak sa Israel naglisud sa pagkat-on.

Ipabasa sa mga estudyante ang Mga Maghuhukom 2:1–3 ug
hisguti kon unsa ang gisulti sa anghel nga kinahanglang bu-
haton sa mga Israelita apan wala buhata. Ipabasa nila ang
Mga Maghuhukom 1:18–19 ug pangitaa ang usa ka rason nga
gihatag alang sa kapakyas ni Juda sa pag-angkon sa tanang
teritoryo nga gihatag kanila. Ipangutana: Unsa pa man kaha
ang lain nga mga rason nga wala maangkon ang ilang teritor-
yo? (Pagkamasinupakon ug kulang sa hugot nga pagtuo.)

Mahimo usab nimong ipatan-aw sa mga estudyante ang Mga
Maghuhukom 1:27–33 ug patiman-an nga ang uban nga mga
tribo walay gihimo nga mas maayo. Pagdrowing o pagpakita
og usa ka karwahe sama sa usa diha sa mosunod nga hulag-
way ug pangutan-a ang mga estudyante kon ngano nga ang
mga karwahe sa bisan unsa nga matang dili gayud unta usa
ka problema (tan-awa sa Exodo 14:23–31). Hangyoa sila sa
paglista sa pipila ka mga problema nga giatubang sa mga
batan-on karon nga sama sa “mga karwahe nga puthaw.”
Ipabasa nila ang Ether 12:27 ug tan-awa kon unsa ang ebiden-
sya nga anaa kanato nga ang Langitnong Amahan adunay
gahum sa pagtabang kanato nga mabuntog ang atong gika-
hadlokan o gipanlimbasugan og maayo.

Ang Basahon sa Mga Maghuhukom
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Drowinga ang mosunod nga tsart diha sa pisara, ipabilin nga
blangko ang mga kahon aron tubagon sa mga estudyante:

Ipabasa sa mga estudyante ang Mga Maghuhukom 1:27, 29–33
ug ipatubag ang kahon ubos sa “Karaan nga Israel” og kon sa
unsang paagi nga ang mga tribo masinupakon ug unsay ilang
gitugutan. Ipabasa nila ang Mga Maghuhukom 1:28 ug 2:1–2
ug ipatubag ang ikaduha nga kahon og kon unsa ang gipakita
niadto nga mga bersikulo nga gibuhat sa mga Israelita.
Pangutana kon unsa ang ipasabut sa pulong nga buhis ug kon
ngano nga ang mga Israelita mas gusto man nga mangolekta
niadto nga mga bayad kay sa ilang gusto nga mosunod sa
ilang pakigsaad sa paglaglag sa mga Canaanhon. Ipabasa nila
ang Mga Maghuhukom 3:5–7 ug ipatubag ang duha sa mga
kahon sa unsay sunod nga gibuhat sa mga Israelita.

Tan-awa og balik ngadto sa Mga Maghuhukom 2:3 ug pangu-
tan-a ang mga estudyante kon unsa ang gisulti sa Ginoo nga
mga sangputanan sa pagkamasinupakon sa Israel. Ipabasa
nila ang mga bersikulo 18–19, nga hapit usa ka summary sa
basahon sa Mga Maghuhukom, ug isulti kon unsa ang nahita-
bo sa kaulahian nga mga henerasyon.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsay gibuhat o wala
buhata sa mga tawo karon nga susama sa gibuhat sa karaan
nga Israel. Pahimoa sila og mga pagtandi ug ipatubag ang
nagkatukma nga mga kahon ubos sa “Moderno nga Israel”
diha sa tsart. Basaha ang mosunod nga pamahayag mahitu-
ngod sa mga pagpili gikan ni Elder Neal A. Maxwell:

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang gitanyag sa
kalibutan nga mahimong mga laang ngadto niadtong kinsa
wala motuman sa ilang mga pakigsaad. Basaha uban kanila
ang 1 Nephi 17:45; 3 Nephi 6:17; 4 Nephi 1:38; ug Mormon
2:13–15. Pasugyota sila og mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana:

• Unsa man ang kinahanglan gayud natong buhaton aron sa
paglikay nga mahulog ngadto sa sama nga mga laang
ingon sa nahitabo sa mga Israelita?

• Unsaon man nato pagpuyo sa dautan nga kalibutan ug sa
gihapon magpuyo nga matarung ug magsunod sa atong
mga pakigsaad?

Mga Maghuhukom 1–21. Tungod kay ang mga Israelita
napakyas sa makanunayon nga pagtuman sa ilang mga
pakigsaad uban sa Dios, sila nagsige sa pagsinati og
pagtuyok-tuyok sa pagkaulipon ug pagkaluwas. (20–30 ka
minutos)

Diha sa pisara o sa usa ka handout, drowinga ang mosunod
nga tsart. Ikonsiderar ang pagpabilin nga blangko sa mga
kahon ug sulatan kini samtang kamo magtuon sa Mga
Maghuhukom 2–4.

Ang Pagtuyok-tuyok sa Apostasiya 
diha sa Basahon sa Mga Maghuhukom

Ang Ginoo mipabarug 
og usa ka 

maghuhukom kinsa 
miluwas kanila.

Ang mga tawo naghinulsol 
ug nangamuyo ngadto sa 

Ginoo.

Ang mga tawo mihimo og 
dautan sa mga mata sa 

Ginoo.

Sila gitugyan ngadto sa 
mga kamot sa ilang 

mga kaaway.

“Ang tanan gawasnon sa pagpili, siyempre, ug kondili
man wala unta kita niini. Subo nga palandungon, hino-
on, kon ang uban mopili sa pagkatapulan, sila nagpili
dili lamang alang sa ilang mga kaugalingon, apan
alang sa sunod nga henerasyon ug sa sunod pa. Ang
kakulang sa pasalig sa mga ginikanan sa gagmay nga
mga butang adunay dakong epekto ngadto sa ilang
mga anak! Ang nag-una nga mga henerasyon sa pamil-
ya mahimong nagpakita og kamaunungon, samtang
ang pipila sa bag-o nga henerasyon nagpakita og kaku-
lang sa pasalig. Makapaguol, sa sunod nga henerasyon,
ang pipila mahimong mopili sa pagbatok nga mao ang
epekto sa kakulang sa pasalig” (sa Conference Report,
Okt. 1992, 89; o Ensign, Nob. 1992, 65–66).

Ang Pagkamasinupakon 
Mosangput ngadto sa Pagkawala 
sa mga Panalangin sa Pakigsaad

Pagkadili aktibo o 
personal nga apostasiya

Karaan nga Israel

Gitugutan ang mga 
Canaanhon nga magpabilin 

diha sa yuta

Nangolekta og buhis, naghimo 
og mga panagsabut, ug 

gitugutan ang pagsimba sa 
mga dios-dios

Nakigminyo sa gawas 
sa tribo sa Israel

Nagsimba sa 
mga dios-dios

Moderno nga Israel

Nagtugot sa pipila ka 
sala nga magpabilin sa atong 

mga kinabuhi

Nagtugot sa sala ug dili 
maayo nga mga kalihokan

Nakigminyo sa gawas sa 
pakigsaad, nga moresulta 

sa pagkawala sa mga 
panalangin sa templo

Mga Maghuhukom 1–21
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Ipabasa sa mga estudyante ang Mga Maghuhukom 2:11–19
ug 3:5–11 ug hisguti kon sa unsang paagi nga ang kapakyas
sa pagtuman sa mga pakigsaad mosangput og pagtuyok-tu-
yok nga pag-antus. Tabangi sila sa pagpangita sa mga bersi-
kulo diha sa Mga Maghuhukom 3:5–11 nga motukma sa mga
kahon diha sa pisara ug sulati ang mga kahon samtang kadto
nga hugpong sa mga pulong gihisgutan.

Basaha ang Mga Maghuhukom 3:12–15; 4:1–6; ug 6:1, 11 uban
sa imong mga estudyante ug pangutan-a sila kon sa ilang hu-
nahuna ngano nga ang matag bag-o nga henerasyon kina-
hanglan man nga makasinati og pag-antus ug pagpanglupig
sa dili pa sila moduol sa Ginoo alang sa panabang. Sultihi sila
nga kini nga pagbalik-balik mao ang sumbanan sa kadagha-
nan diha sa basahon sa Mga Maghuhukom. Ipabasa nila ang
Mga Maghuhukom 2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1; 10:6; ug 13:1 ug mar-
kahi ang hugpong sa mga pulong nga nagpahayag nga “ang
mga anak sa Israel mihimo og dautan sa mga mata sa Ginoo.”

Ipabasa sa mga estudyante ang 1 Nephi 2:16–17; 15:21–25;
Helaman 3:27–30, 35; 5:12 ug pangitaa ang mga paagi nga
kita makalikay sa mga sayop nga susama niadtong sa mga
Israelita.

Mga Maghuhukom 3–16. Ang Ginoo makahimo 
sa paggamit sa “huyang nga mga butang sa yuta”

aron matuman ang iyang talagsaon ug gamhanan nga
mga buhat taliwala sa iyang katawhan. (35–50 ka minutos)

Pagpakita og usa ka hulagway sa pipila ka batan-on nga mga
misyonaryo sa Simbahan. Pangutan-a ang mga estudyante
kon unsa ang opinyon sa daghang mga tawo sa kalibutan ma-
hitungod niini nga mga batan-on. Si Presidente Gordon B.
Hinckley mipasabut og maayo kon sa unsang paagi nga ang
atong mga misyonaryo kanunay nga makit-an sa kalibutan:

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:17–20 ug 35:13–15
uban sa klase. Hangyoa ang mga estudyante sa pag-ila sa
mga pulong ug mga hugpong sa mga pulong nga naghulag-
way kon kinsa ang giingon sa Ginoo nga iyang tawagon aron
paghimo sa iyang buhat. Ipangutana:

• Sa inyong hunahuna ngano nga siya mipili man niining
“huyang” nga mga tawo?

• Unsa man ang gitudlo niini ngari kanato mahitungod sa
gahum sa Ginoo?

• Unsa man kaha ang makapatintal nga buhaton sa mga ta-
wo kon ang Ginoo mipili sa pinakalig-on, ang pinakamaa-
lamon, o ang pinakaadunahan?

• Mahimo ba nga ang pinakalig-on, ang pinakamaalamon, o
ang pinakaadunahan mao usab ang pinakamatarung?

• Unsa nga mga problema ang atong masinati kon kita mo-
sunod sa usa ka tawo tungod sa sayop nga mga rason?

Basaha ang tubag ni Presidente Hinckley ngadto sa reporter:

Sanguni ang mga estudyante sa pagreport mahitungod sa
mosunod nga mga lider ug ihulagway kon sa unsang paagi
nga sila dili katuohan nga mga bayani:

• Aod (tan-awa sa Mga Maghuhukom 3:15)

• Debora (tan-awa sa Mga Maghuhukom 4:4; 5:7)

• Jael (tan-awa sa Mga Maghuhukom 4:17–22)

• Gedeon (tan-awa sa Mga Maghuhukom 6:14–15; 7:1–6)

• Jephte (tan-awa sa Mga Maghuhukom 11:1–2)

Basaha og dungan ang Mga Maghuhukom 4:23 ug 7:7, tan-awa
kon unsa ang nahitabo sa dihang ang mga tawo misunod niini
nga mga lider. Sa mga panahon ni Gedeon ang mga tawo wala
gihapon makasabut kon unsa ang gusto nga itudlo sa Ginoo
ngadto kanila. Sila gusto nga si Gedeon mao ang ilang hari.
Basaha ang tubag ni Gedeon diha sa Mga Maghuhukom 8:23.

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og mga paagi
nga sila mahimong mas maayo nga mga instrumento diha sa
kamot sa Ginoo sa paghimo sa iyang buhat ug mahimong buhi

“Ako mitubag ngadto sa reporter uban sa usa ka pahi-
yom, ‘Walay alamag nga mga batan-on? Mao kini ang
mga misyonaryo karon ingon nga kini mao ni Timoteo
sa mga panahon ni Pablo [tan-awa sa 1 Timoteo 4:12]….

“ ‘Ang talagsaon nga butang mao nga ang mga tawo
midawat kanila ug naminaw kanila. Sila mga maayo.
Sila maalamon, sila maabtik, sila buotan. Sila limpyo
tan-awon, ug ang mga tawo daling makabaton og pag-
salig diha kanila.’ …

“ ‘Walay alamag nga mga batan-on?’ Oo, kulang sila sa
kalibutanon nga kasinatian. Pagkadako niini nga pana-
langin. Sila walay dalang elemento sa pagpangilad.
Sila namulong nga walay elemento sa hiwi nga panga-
tarungan. Sila namulong gikan sa ilang mga kasingka-
sing uban sa personal nga konbiksyon. Ang matag usa
sulugoon sa buhi nga Dios, usa ka tinugyanan ni
Ginoong Jesukristo. Ang ilang gahum wala magagikan
sa ilang kahibalo sa mga butang sa kalibutan. Ang
ilang gahum nagagikan sa hugot nga pagtuo ug pag-
ampo ug pagkamapainubsanon” (sa Conference
Report, Sept.–Okt. 1995, 69; o Ensign, Nob. 1995, 51).

“Nainterbyu ako sa usa ka representante sa BBC Radio
Worldwide Service. Siya nakakita na og mga misyonar-
yo ug nakamatikod sa ilang batan-on nga mga panag-
way. Siya nangutana kanako, ‘Unsaon man nimo
pagdahum nga ang mga tawo maminaw niining walay
alamag nga mga batan-on?’

“Kon mahitabo nga pipila kaninyo wala makasabut sa
kahulugan sa walay alamag, kini nagpasabut nga dili pa
hingkod, walay kasinatian, kulang sa kalibutanon nga
kasinatian” (sa Conference Report, Sept.–Okt. 1995, 69;
o Ensign, Nob. 1995, 51).

S  M  T  W  TH  F  S
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nga mga saksi sa iyang gahum. Mahimo ka nga mohisgut og
uban nga mga ehemplo gikan sa mga kasulatan, sama nila ni
Moises, Enoch, ug Propeta Joseph Smith, ug ipasabut og maa-
yo kon unsa ang ilang gibuhat aron magamit sila sa Ginoo
(tan-awa sa Moises 1:3–8; 6:31–37; Joseph Smith––Kasaysayan
1:14–20).

Mga Maghuhukom 7–8. Kita kinahanglan nga adunay hu-
got nga pagtuo ug mosalig sa Ginoo, dili sa atong mga
kaugalingon. (15–20 ka minutos)

Pagbutang og duha ka makaon sa ibabaw sa lamesa mga na-
pulo ka pye gikan sa bongbong sa inyong klasehanan. Sultihi
ang usa ka estudyante kinsa ganahan sa usa ka makaon nga
mahimo niyang maangkon ang usa kon ang usa niya ka ka-
mot maggunit sa bongbong. Kon klaro kaayo nga ang estud-
yante dili makakab-ot sa makaon, sultihi ang estudyante nga
usa ka higala mahimo unta nga dapiton aron gunitan ang
iyang kamot ug maggunitanay gikan sa bongbong aron ma-
kab-ot ang makaon.

Pangutan-a ang mga estudyante kon aduna bay panahon sa
pagkamortal nga kita dili makahimo sa pagbuhat sa pipila ka
mga butang nga kita lang. Basaha ang Mateo 5:48 ug pangitaa
ang sugo nga gihatag kanato diha nga dili makab-ot kon kita
lang. Basaha ang Moroni 10:32–33 ug ipapangita nila kon sa
unsang paagi nga kita makakab-ot niana nga kahingpitan.

Kopyaha ang mosunod nga tsart diha sa pisara, ipabilin nga
blangko ang ikaduhang kolum. Hangyoa ang mga estudyante
sa pagbasa sa mga bersikulo nga nakasulat sa unang kolum
ug ilista sa ikaduhang kolum ang gidaghanon sa mga sundalo
nga gihisgutan sa matag bersikulo. Pangutan-a sila kon unsa
ang gipakita sa Ginoo sa mga Israelita ug ngano.

Ipabasa sa mga estudyante ang Mga Maghuhukom 7:17–23 ug
ilista ang upat ka makalilisang nga mga talan-awon ug mga
tingog nga nakapamata sa mga kaaway sa Israel. Pangutan-a
sila kon unsa sa ilang hunahuna nga leksyon ang gusto nga
itudlo sa Ginoo sa mga Israelita niini nga panghitabo (tan-awa
sa Mga Maghuhukom 7:2). Ipabasa nila ang Mga
Maghuhukom 8:22–23 ug pangutana:

• Ang mga Israelita nakakat-on ba niana nga leksyon?

• Si Gedeon nakakat-on ba sa leksyon?

• Sa unsang paagi nga kini nga istorya makatabang kanato
sa atong mga pagpaningkamot sa pagtukod sa gingharian
sa Dios karon.

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente James E. Faust, Ikaduhang Magtatambag sa Unang
Kapangulohan:

Mga Maghuhukom 13:1–8. Ang pagdala og mga anak
ngadto sa matarung nga pamilya usa ka importante nga
bahin sa plano sa kalipay. (15–20 ka minutos)

Pakita sa klase og pipila ka mga hulagway sa gagmay nga
mga bata. Ipasabut og maayo kon unsa sila ka tahum ug ka
inosente ug ang hingpit nga kalipay nga ilang nahatag ngadto
sa ilang mga ginikanan. Hangyoa ang mga estudyante sa pag-
hingalan sa unang sugo nga gihatag ngadto sa mga tawo
(tan-awa sa Genesis 1:28). Ipasabut nga kini nga sugo pada-
yon pa gihapon.

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang
plano sa kalipay maapektohan kon maimpluwensyahan ni
Satanas ang mga tawo nga mohunong na sa pagpanganak.
Sultihi o dapita ang mga estudyante sa pagsulti kon unsa ang
mahimong bation sa usa ka tawo kinsa nangandoy nga maka-
baton og mga anak apan dili makahimo. Basaha ang Mga
Maghuhukom 13:1–8 ug ipaila sa mga estudyante kon kinsa
ang walay anak. Pangutan-a sila kon unsa ang gipangayo sa
mga ginikanan ni Samson diha sa bersikulo 8 ug unsa man
ang gitudlo niini ngari kanato mahitungod kanila.

Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Ngano nga ang mga ginikanan nagkinahanglan man og
balaan nga tabang sa pagpadako sa ilang mga anak?

“Ang Ginoo adunay mahinungdanon nga buhat alang
sa matag usa kanato nga angayng buhaton. Tingali
maghunahuna kamo kon unsaon kini. Tingali kamo
mobati nga walay butang nga espesyal o mas maayo
mahitungod kaninyo o sa inyong abilidad. Tingali ka-
mo mobati o nasultihan og kwanggol. Daghan kanato
ang mibati niana, ug pipila kanato nasultihan na niana.
Si Gedeon mibati niini sa dihang ang Ginoo misugo
kaniya sa pagluwas sa Israel gikan sa mga Madianhon.
Si Gedeon miingon nga, ‘Ang akong pamilya mao ang
labing kabus sa Manases, ug ako ang labing ubos sa
balay sa akong amahan.’ Siya adunay tulo ka gatus la-
mang ka mga tawo, apan uban sa panabang sa Ginoo,
gipildi ni Gedeon ang mga sundalo nga Madianhon.

“Ang Ginoo makahimo og talagsaon nga mga milagro
sa usa ka tawo nga may ordinaryo nga abilidad kinsa
mapaubsanon, matinud-anon, ug makugihon sa pag-
serbisyo sa Ginoo ug nagtinguha sa pagpalambo sa
iyang kaugalingon. Kini tungod kay ang Dios mao ang
kinadak-an nga tinubdan sa gahum” (sa Conference
Report, Sept.–Okt. 1995; o Ensign, Nob. 1995, 47).

Mga Gidaghanon sa mga 

Maghuhukom 7 Sundalo nga Gihisgutan

b. 2 Daghan kaayo (32,000)

b. 3 22,000 ang mibalik; 10,000 ang nagpabilin

b. 7 300

b. 12 Pundok sa mga Katawhan

b. 16 3 ka mga pundok sa tag 100



• Kanus-a man ang mga ginikanan mahimong mag-ampo
alang sa balaan nga paggiya sa pagpadako sa ilang mga
anak?

• Unsa man nga mga pagdahum ang anaa sa mga ginikanan
alang sa ilang mga anak?

• Unsa man ang tinguha sa atong langitnon nga mga ginika-
nan alang kanato?

Mga Maghuhukom 13–16. Ang garbo ug ang kahakog
mahimong moresulta sa kaugalingon nga kaalautan ug
makapugong kanato sa pagtuman sa atong mga calling.
(35–40 ka minutos)

Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara sa
wala pa ang klase:

• Giunsa man paggamit ni Samson ang iyang mga abilidad
nga hinatag sa Dios?

• Sa unsang paagi nga ang kaikag ni Samson sa pagpakig-
away sa mga kaaway sa Israel lahi sa kang Gedeon?
(Mahimo nimo nga pakopyahan ang tsart sa kalihokan A
alang sa Mga Maghuhukom 14–15 diha sa giya sa estud-
yante sa pagtuon aron sa pagtabang niini nga pangutana.)

• Sa unsang paagi nga ang kalampusan ni Samson sa paglu-
was sa Israel matandi sa kang Gedeon?

• Ngano nga si Samson nagpadala man sa pagpangilad ni
Dalila?

• Ngano nga ang Ginoo mipalig-on man og usab ni Samson?

Human sa pagbasa sa mga estudyante sa mga pangutana, ba-
saha og dungan ang Mga Maghuhukom 13–16. Hangyoa sila
sa pagpangita sa mga tubag ngadto sa mga pangutana diha
sa pisara samtang sila nagbasa. Kon sa ilang hunahuna
may tubag na sila sa usa sa mga pangutana, pahunonga sila
sa pagbasa o ipaisa ilang mga kamot ug papaminawa niini
ang tibuok klase. Kon ang tanan nga mga pangutana wala
matubagi sa katapusan sa pagbasa, hisguti ang nahabilin nga
mga pangutana isip usa ka klase.

Gamita ang komentaryo alang sa Mga Maghuhukom 13–16 sa
Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 259–61) alang sa tabang
kon gikinahanglan. Ikonsiderar usab ang paggamit sa mga
kalihokan alang sa Mga Maghuhukom 16 diha sa giya sa es-
tudyante sa pagtuon.

Ang Basahon sa Mga Maghuhukom
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Pasiuna
Ang istorya ni Ruth nahitabo atol sa panahon sa mga maghu-
hukom sa Israel, sa usa ka panahon nga adunay kalinaw tali sa
mga Israelita ug sa mga Moabihanon (Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan: “Moab,” p. 168). Ang mga panghitabo nahitabo sa
Moab ug ang dapit sa Israel nga gipuy-an sa tribo ni Juda.

Agig kalainan ngadto sa basahon sa Mga Maghuhukom, nga
naglangkob og daghang makapaguol nga mga istorya mahi-
tungod sa apostasiya sa Israel, ang istorya ni Ruth usa ka ma-
kalipay nga asoy sa hugot nga pagtuo, pagkamaunungon, ug
sama kang Kristo nga gugmang putli. Kini nagpahinumdom
kanato nga ang pagkamaayo sa indibidwal mahimong anaa
bisan diha sa usa ka dautan nga kalibutan.

Ang istorya ni Ruth nag-awhag kanato sa paghimo og maayo
nga mga desisyon ug sa pag-atubang sa mga hagit uban sa
kaisug. Kon atong buhaton, ang tanan nga mga butang sa ka-
tapusan molihok alang sa atong kaayohan. Adunay mahi-
nungdanon usab nga tema sa pagtubos diha sa iyang istorya.
Si Ruth usa ka langyaw. Siya kabus, usa ka biyuda, ug walay
mga anak. Pinaagi ni Booz, kinsa “milukat” kaniya (tan-awa
sa Ruth 4:4–10), si Ruth hingpit nga gidawat isip usa ka
Israelita, nahimong adunahan nga babaye, misulod pag-usab
sa pakigsaad sa kaminyoon, ug nakabaton og mga anak.
Gihatagan niini nga tema sa pagtubos, makapaikag kini nga

mahibaloan nga si Jesukristo usa sa iyang mga kaliwatan
(tan-awa sa Mateo 1:5–16).

Si Sister Aileen H. Clyde, kanhi magtatambag sa Kinatibuk-an
nga Kapangulohan sa Relief Society, mipahibalo og usa ka im-
portante nga paggamit nga atong mahimo gikan sa istorya ni
Ruth: “Si Ruth masaligon nga nakigharung sa mga kalisda-
nan nga komon sa atong panahon––ang kamatayon sa usa ka
minahal, pag-inusara diha sa usa ka bag-ong dapit, ug ang
panginahanglan sa pagtrabaho og maayo aron siya adunay
makaon. Ang iyang gagmay nga mga paningkamot, makahu-
luganon nga misumpay ngadto sa mahinungdanon nga pang-
hitabo sa katapusan, nagsulti kanako nga ang matag usa
kanato makahimo nga seryosuhon og maayo ang kaimportan-
te sa atong matag adlaw nga mga kinabuhi ug mga desisyon
samtang kita nagpili sa pagsunod sa Dios” (“Confidence
through Conversion,” Ensign, Nob. 1992, 89).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Langitnong Amahan modawat niadtong anaa sa ta-

nang kanasuran kinsa moduol ngadto kaniya ug motuman
sa iyang mga sugo (tan-awa sa Ruth 1:16–17; 2:11–12;
3:13–17; tan-awa usab sa Mga Buhat 10:34–35).

• Ang Ginoo mopanalangin niadtong kinsa, uban sa gugma,
nag-amuma sa ilang mga tigulang nga mga ginikanan ug
mga paryente (tan-awa sa Ruth 1:16–19; 4:1–8).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ruth 1–2. Kadtong kinsa matinud-anon ngadto sa Ginoo
nagpakita sa ilang pasalig pinaagi sa pagbuhat uban sa
pagkamapainubsanon, kaisug, ug kalooy ngadto sa uban.
(15–25 ka minutos)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mahimong masi-
nati sa istorya ni Ruth 1–2, isulat ang mosunod nga mga pa-
ngalan diha sa pisara: Ruth, Elimelech, Mahalon, Chelion, Noemi,
Orpha, ug Booz. Ipabasa og dali sa mga estudyante ang Ruth
1–2 ug isulti kon kinsa ang matag tawo. Pagsulat og mubo
nga paghulagway tapad sa matag pangalan diha sa pisara.
Gamita ang komentaryo alang sa Ruth 1–4 sa Old
Testament:Genesis–2 Samuel (pp. 261–65) alang sa panabang
kon gikinahanglan.

Pagdapit og duha ka mga estudyante sa pagdrama sa mga
bahin ni Ruth ug ni Orpha diha sa atubangan sa klase.
Hangyoa sila sa pag-arte nga sila mora og mao gayud niini
nga mga tawo ug paistoryaha samtang naghunahuna sila nga
kini nahitabo tali sa duha ka mga mag-bayaw samtang nag-
desisyon sila kon moadto ba sa usa ka langyaw nga dapit ku-
yog sa ilang ugangan. Ipahunahuna sa uban diha sa klase
mahitungod sa unsay ilang buhaton kon sila si Ruth o si
Orpha. Ipangutana:

MOAB

Bungtod 
sa Nebo

Bungtod 
sa Carmel

Bungtod 
sa Tabor

Bungtod 
sa Gilboa

Bethlehem

Ruth 1–4



• Unsa man ang nakapadasig ni Ruth nga mokuyog ni
Noemi?

• Unsa man ang tinuod nga tinubdan sa pasalig ni Ruth?

Papakitaa ang mga estudyante og mga pakisayran sa kasula-
tan nga naghatag og ebidensya sa ilang mga tubag.

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Ngano nga lisud man alang ni Ruth sa pagbuhat sa iyang
gibuhat?

• Unsa man ang iyang kinabuhi sa Israel? (Siya kabus ug ki-
nahanglan nga manghagdaw sa uma aron adunay pagkaon.)

• Diha sa Ruth 2, Unsa man ang atong nakat-unan mahitu-
ngod ni Ruth gikan sa iyang gibuhat aron sa pagsuporta sa
iyang kaugalingon ug sa iyang ugangan?

• Unsa man ang atong nakat-unan mahitungod sa matang sa
pagkatawo ni Booz?

Ipatandi sa mga estudyante si Ruth sa mga kinabig sa
Simbahan karon. Pangutan-a sila sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Unsa man ang pipila sa mga hagit nga anaa sa mga kinabig
karon samtang sila midawat sa ebanghelyo?

• Sa unsang paagi nga sila makagamit sa ehemplo ni Ruth
samtang sila naghimo niini nga mga kausaban diha sa
ilang mga kinabuhi?

• Sa unsang paagi nga si Booz usa ka ehemplo sa nakabig na
nga miyembro sa Simbahan sa paagi sa iyang pagtratar nii-
ning “langyaw”sa ebanghelyo?

• Unsaon man nato paggamit sa iyang ehemplo uban sa mga
investigator ug bag-o nga mga kinabig sa Simbahan?

Basaha uban sa mga estudyante ang mga pulong ni Pablo di-
ha sa Mga Taga-Efeso 2:19, nga hatagan og gibug-aton ang
hugpong sa mga pulong nga “dili na mga langyaw ug mga
dumuloong.”

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang istorya ni Ruth gipre-
serbar man alang kanato diha sa Biblia?

• Unsa nga mga kinaiya nga aduna nila ni Ruth, Noemi, ug
Booz nga gusto ninyong himoon nga kabahin sa inyong
mga kinabuhi?

Ruth 1–4 Kon atong ibutang og una ang Dios diha sa
atong mga kinabuhi ug hunahunaon ang uban una pa ang
atong mga kaugalingon, kita makasinati og mas dako nga
mga panalangin ug kalipay. (25–30 ka minutos)

Pagdrowing og duha ka kahoy diha sa pisara. Sulati ang la-
was sa kahoy og Hakog ug ang lawas sa usa ka kahoy og Wala
Maghunahuna sa Kaugalingon. Pangutan-a ang mga estudyante
kon unsay gipasabut niadtong duha ka mga pulong ug hisgu-
ti ang mga tubag ngadto sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa nga mga pulong ang inyong gamiton aron sa paghu-
lagway sa mga bunga sa matag usa niadto nga mga kahoy?

• Hain nga kahoy ang narepresentar sa kinabuhi ni Samson?

• Unsa man ang mga bunga sa iyang pagkahakog?

• Hain nga kahoy ang nagrepresentar sa kinabuhi ni Ruth?

• Unsa man ang mga bunga sa iyang pagkadili hakog?

Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga agig katugbang ngad-
to sa daghan nga mga istorya diha sa Mga Maghuhukom, ang
basahon ni Ruth naglangkob og istorya sa mga tawo kinsa dili
hakog––sila naghunahuna sa mga panginahanglan sa uban
una pa sila maghunahuna sa ilang kaugalingon.

Ipabasa sa mga estudyante sa Mateo 22:37–39 ug ipaila kon
unsaon nato sa paghigugma ang Dios ug ang uban.
Ipangutana: Kon kita gusto gayud nga mahimong dili hakog,
kinsa nga mga panginahanglan ang kinahanglan natong ikon-
siderar una pa ang atong kaugalingon? Ipabasa nila ang Ruth
1:8–19 ug pangitaa ang hugpong sa mga pulong ug mga ber-
sikulo nga nagpakita kon giunsa ni Ruth paggamit kadto nga
mga baruganan sa gugma diha sa iyang kinabuhi.

Drowinga ang mosunod nga diagram diha sa pisara o paghi-
mo og usa ka handout alang sa mga estudyante, nga walay
mga tubag. Ipabasa sa mga estudyante ang mga bersikulo ug
ubos sa matag pangalan isulat kon kinsa ang gikabalak-an ni-
ana nga tawo.

Kinsa ang Ilang Gikabalak-an?

Ruth Noemi Booz Kaubanan

Ruth 1:11–13 Orpha ug 
Ruth

Ruth 1:14–18 Noemi

Ruth 2:1–10 Ruth

Ruth 2:11–12 Naomi

Ruth 2:13–17 Ruth

Ruth 2:18 Noemi

Ruth 3:1 Ruth

Ruth 3:2–11 Noemi ug 
Elimelech

Ruth 3:12–18 Ruth ug 
Noemi

Ruth 4:6 Iyang 
kaugalingon

Ruth 4:9–10 Elimelech

Ruth 4:13–17 Noemi

Ang Basahon ni Ruth
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Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa nga “mga bunga”
ang miabut ngadto sa kinabuhi ni Ruth ug sa uban tungod
kay sila nagpuyo og dili hinakog nga mga kinabuhi.
(Pananglitan, gugma, panag-uban, kaminyoon, mga anak, ug
pag-angkon og temporal nga mga gikinahanglan sa kinabuhi.)

Basaha ang Ruth 4:18–21 ug ipahibalo nga si Haring David
usa ka kaliwatan nila ni Ruth ug Booz. Basaha ang Lucas
3:23–32 ug ipahibalo nga si Jesukristo natawo dinhi niini nga
linya. Pangutan-a ang mga estudyante: Unsa nga mga pang-
hitabo diha sa kinabuhi ni Jesus nga naghulagway sa iyang
pagkadili hakog? Unsa ka tukma kini alang kaniya nga mahi-
mong kaliwatan niining dili hakog nga magtiayon!

Ruth 1–4 Ang istorya nila ni Ruth ug Booz mahimong 
tan-awon isip usa ka pagkasama sa atong pagdawat og
katubsanan pinaagi sa Manluluwas. (10–15 ka minutos)

Human sa pagtuon sa istorya ni Ruth, hangyoa ang mga es-
tudyante sa paghunahuna mahitungod kon sa unsang paagi
nga si Ruth makarepresentar kanatong tanan ug si Booz ma-
himong usa ka pagkasama ni Jesukristo. Iparibyu nila ang
Ruth 1–4 ug ipapangita ug ipasulat ang mga ebidensya mahi-
tungod niini diha sa gisulti ug gibuhat nila ni Ruth ug Booz.
Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa
ilang gisulat.

Ruth 1–4
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Ang 1 ug 2 Samuel gikuha ang ilang pangalan gikan ni pro-
peta Samuel, kinsa mao ang nag-una nga karakter diha sa
1 Samuel. Siya mahimong nagsulat og usa ka asoy diin ang
unang bahin sa 1 Samuel gikuha, apan dili mahimo nga siya
ang nagsulat sa tanan niini tungod kay ang asoy sa iyang ka-
matayon makita sa kapitulo 25. Agig dugang sa mga sinulat
ni Samuel, ang wala mailhi nga magsusulat daw migamit sa
materyal gikan sa mga propeta nga sila si Nathan ug Gad
(tan-awa sa 1 Samuel 10:25; 1 Cronicas 29:29).

Diha sa Hebreohanon nga Biblia, ang 1 ug 2 Samuel gihiusa
ngadto sa usa ka basahon nga gitawag og “Samuel.” Ang
Greek nga bersyon sa Biblia mibulag niini ngadto sa duha ka
mga basahon, ug kana nga tradisyon nagpadayon hangtud
karon. Ang ikaduha nga ulohan diha sa King James nga
Bersyon mitawag sa 1 Samuel og “Ang Unang Basahon sa
mga Hari.” Kini ang tukma nga ulohan tungod kay naghisgut
kini mahitungod sa pagdihog sa unang hari sa Israel––si Saul.

Ang basahon sa 1 Samuel naglangkob sa panahon gikan sa pag-
katawo ni Samuel ngadto sa kamatayon ni Saul, nga gibana-
bana sa 1010 b.c. Atol niini nga panahon ang mga tribo sa Israel
nahimong mora og nahiusa sa unang higayon sukad sa mga pa-
nahon nila ni Moises ug Josue. Kini nga panaghiusa miabut
ubos sa unang mga hari sa Israel, kinsa gidihogan ni Samuel.

Alang sa mas detalyado nga pagtuon sa 1 Samuel, tan-awa sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Samuel, Ang Propeta sa
Daang Tugon” (p. 230).

Pasiuna
Diha sa 1 Samuel 1–11 mao ang asoy mahitungod sa kamata-
yon ni Eli ug ang mosunod nga pagbalhin sa hukmanan gi-
kan ni Eli, ang una sa mga maghuhukom sa Israel kinsa usa
usab ka pari, ngadto ni Samuel, ang batang lalaki nga propeta
kinsa mao ang katapusan nga maghuhukom sa Israel. Si
Samuel, sama kang Samson nga nag-una kaniya, usa usab ka
anak sa saad, natawao nga may balaan nga pagsangkap ngad-
to sa kanhi dili makaanak nga inahan. Sila si Samuel ug
Samson pareho nga mga taga-Nazareo. Si Samuel, hinoon, pi-
naagi sa hugot nga pagtuo, nakahimo sa pagbuntog sa mga
Filistehanon, nga wala mahimo sa lig-on sa pisikal apan dili
matinud-anon sa espiritwal nga si Samson. Kini nga mga ka-
pitulo naghisgut usab mahitungod sa tinguha sa Israel nga
wagtangon ang mga maghuhukom ug magbaton og usa ka
yutan-on nga hari, agig resulta, misalikway sa ilang tinuod
nga Hari, ang Dios sa langit, si Jesukristo.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga milagro mahimong moabut niadtong kinsa ma-

ngayo diha sa hugot nga pagtuo (tan-awa sa 1 Samuel
1:1–17; tan-awa usab sa Mormon 9:15–20).

• Ang mga ginikanan mao ang responsable sa pagtudlo sa
ilang mga anak sa paghigugma sa Ginoo ug dili pagbuhat
sa dautan (tan-awa sa 1 Samuel 2:27–34; 3:13; tan-awa usab
sa D&P 68:25–32).

• Ang Ginoo nagtawag kanato sa daghang mga paagi, ug
ang pagkat-on sa pag-ila sa iyang tingog mahinungdanon
sa atong espirituhanon nga pagtubo niini nga kinabuhi
(tan-awa sa 1 Samuel 3:1–10).

• Kita makadawat lamang sa hingpit sa mga gahum sa langit
alang kanato kon kita magmatarung (tan-awa sa 1 Samuel
4–7; tan-awa usab sa D&P 121:34–44).

• Kon atong isalikway ang tambag nga nagagikan sa propeta
o sa uban nga mga lider sa Simbahan, kita sa tinuoray nag-
salikway sa Dios (tan-awa sa 1 Samuel 8:7; tan-awa usab sa
D&P 1:37–38).

• Ang mga calling nga gikan sa Ginoo gipadayag ngadto ni-
adtong adunay awtoridad. Kadtong adunay awtoridad
dayon motawag, mopresentar alang sa pagpaluyo nga
pagboto, mogahin, ug mobansay niadtong kinsa gipili sa
Ginoo (tan-awa sa 1 Samuel 9–10).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 17, “ ‘For This
Child I Prayed,’ ” naggamit og usa ka moderno nga

istorya aron sa paghulagway sa balaan nga tawag sa pagkagi-
nikanan (tan-awa sa Old Testament Video Guide alang sa mga
sugyot sa pagtudlo).

1 Samuel 1–3. Ang mga ginikanan mao ang responsable
sa pagtudlo sa ilang mga anak sa paghigugma sa Ginoo
ug dili pagbuhat sa dautan. (35–45 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsay ilang gituohan
nga maoy labing gikinahanglan sa kalibutan. Pahisguti nila
ang mga ideya sulod sa usa o duha ka minutos, dayon ipaba-
sa ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente David
O. McKay:

“Kon ako hangyoon nga hinganlan ang labing gikina-
hanglan sa kalibutan, ako moingon sa walay pagduha-
duha; maalamon nga mga inahan ug … sulundon nga
mga amahan” (gikutlo sa Richard L. Evans’ Quote Book
[1971], 20).
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Pangutan-a ang mga estudyante kon ngano sa ilang hunahu-
na nga tinuod kana.

Patan-awa ang mga estudyante sa 1 Samuel 1–2 ug patiman-i
ang mga kinaiya ug mga binuhatan nga nagpakita nga si
Ana usa ka maalamon ug sulundon nga inahan (tan-awa sa
1 Samuel 1:10–11, 15–18, 20, 24–28; 2:1–10). Ipapakigbahin nila
ang ilang gisulat. Mahimo usab nimong gamiton ang komen-
taryo alang sa 1 Samuel 1–2 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel
(pp. 267–69). Ipangutana:

• Unsa man ang gusto ni Ana nga labaw pa kaysa bisan unsa
nga mga butang?

• Sa inyong hunahuna ngano nga siya gusto man kaayo og
mga anak?

• Unsa man kaimportante ang pagbaton og mga anak diha
sa plano sa kalipay sa Langitnong Amahan?

• Human nga kita gipanalanginan og mga anak, unsa man
ang atong responsibilidad isip mga ginikanan? (tan-awa sa
D&P 68:25–31).

Ipabasa sa mga estudyante ang 1 Samuel 2:12–17, 22 ug pa-
ngutana:

• Unsa man nga mga sala ang nahimo sa anak nga mga lala-
ki ni Eli isip mga pari diha sa tabernakulo?

• Basaha ang 1 Samuel 2:22–25 ug 3:12–13. Unsa man ang gi-
buhat ni Eli mahitungod sa binuhatan sa iyang anak nga
mga lalaki?

• Basaha ang gisulti sa Ginoo ngadto ni Eli diha sa 1 Samuel
2:27–36 ug 3:12–14. Unsa man ang sayop nga nahimo ni Eli?

• Sa unsang paagi nga si Eli “nagatahud sa iyang anak nga
mga lalaki labaw pa kay sa Ginoo”?

• Unsa man ang atong makat-unan sa grabe nga silot sa
Ginoo ngadto ni Eli? (tan-awa sa 1 Samuel 4:10–18).

• Sa unsang paagi nga ang silot ni Eli nagsimbolo sa mahi-
mong mahitabo sa kahangturan kon kita dili magmakugi-
hon sa atong mga katungdanan diha sa atong pamilya?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang mga
anak adunay ilang kabubut-on ug usahay mahisalaag bisan
og ang ilang mga ginikanan mihimo sa ilang labing maayo.
Mao kini ang nahitabo ni Samuel, kinsa adunay masinupakon
usab nga anak nga mga lalaki apan ang Ginoo wala motunglo
kaniya tungod niini (tan-awa sa 1 Samuel 8:1–3).

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa ilang hunahuna unsa
ang dagko nga mga hagit nga giatubang sa mga batan-on ka-
ron kinsa gusto nga mahimong “maalamon nga mga inahan
ug sulundon nga mga amahan.” Ipangutana: Ang kalibutan
mosuporta ug mopasiugda ba sa sama nga mga pagtuo mahi-
tungod sa kalalakin-an, kababayen-an, ug mga pamilya sama
sa gibuhat sa Ginoo? Kon mahimo, hatagi ang mga estudyan-
te og kopya sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa
Kalibutan.”

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga han-ay sa
mga pulong ug mga paragraph nga naghulagway kon unsay

kinahanglan nga buhaton sa “maalamon nga mga inahan ug
sulundon nga mga amahan.” Hisguti kon unsay mahimo sa
mga estudyante karon aron sa pagpangandam sa ilang mga
kaugalingon nga mahimong sama sa mga ginikanan nga gi-
hulagway diha sa pamahayag.

1 Samuel 3:1–10. Ang pagkat-on sa pag-ila sa tingog sa
Ginoo mahinungdanon alang sa atong espirituhanon nga
kaayohan niini nga kinabuhi. (20–25 ka minutos)

Pagrekord og unom o walo ka nagkalainlaing mga tingog, nga
ang uban pamilyar sa mga estudyante ug ang uban dili, o pag-
himo og mga pagpangandam sa pagpadungog sa mga tingog
diha sa klase ug ipapiyong sa mga estudyante ang ilang mga
mata. Human sa matag tingog, ipatagna sa mga estudyante
kon unsa kini. Human niana pangutan-a sila kon ngano nga
nakaila sila sa uban nga mga tingog ug sa uban wala. Ipabasa
nila ang 1 Samuel 3:1–10 ug pangutana:

• Unsa man nga tingog ang nadungog ni Samuel nga wala
niya mailhi sa sinugdanan?

• Sa inyong hunahuna unsa man ang gipasabut sa “ang pu-
long sa Ginoo bililhon niadtong mga panahona”? (b. 1; 
tan-awa usab sa komentaryo alang sa 1 Samuel 3:1 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel, p. 269).

Ang Ginoo, pinaagi sa iyang tingog, mitawag kang Samuel
aron mahimong usa ka propeta. Ang Dios makigsulti ngadto
sa iyang mga katawhan pinaagi sa iyang mga propeta, apan
mahimo usab nga siya personal nga makigsulti sa matag usa
sa iyang mga anak. Hangyoa ang mga estudyante sa paglista
og uban nga mga paagi diin ang Ginoo nakigsulti kanato, sa-
ma pinaagi sa Espiritu Santo, sa mga kasulatan, mga ginika-
nan, ug lokal nga mga lider sa Simbahan. Isip usa ka klase o
diha sa grupo, patun-i sa mga estudyante ang mosunod nga
mga kasulatan ug ilista kon unsay atong mahimong buhaton
aron mas dali nga makaila sa tingog sa Ginoo:

• 1 Nephi 17:45

• Alma 5:57

• Doktrina ug mga Pakigsaad 1:14, 38

• Doktrina ug mga Pakigsaad 18:34–36

Ikonsiderar ang pagpakigbahin og usa ka personal nga kasi-
natian nga nakatabang kanimo sa pag-ila sa tingog sa Ginoo.

1 Samuel 4–7. Ang hugot nga pagtuo ug pagkamatarung
mahinungdanon sa dili pa ang mga milagro mahitabo
alang kanato. (25–30 ka minutos)

Pakita og pipila ka mga butang nga nagsimbolo og swerte o
walay swerte ngadto sa imong mga estudyante, sama sa usa
ka tiil sa kuneho, four-leaf clover, o horseshoe, ug pangutana
kon unsa ka dako sa gahum ang anaa niadto nga mga buta-
nga aron sa paghimo og mga milagro. Iparibyu sa mga estud-
yante ang Josue 3:9–17 ug isulti kon unsa nga butang ang
anaa sa mga Israelita nga may kauban nga mga milagro.
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Ipabasa sa mga estudyante ang 1 Samuel 4:1–11 ug ipasabut
kon ngano nga ang arka sa pakigsaad wala man makaluwas
sa mga Israelita gikan sa mga Filistehanon. Pangutan-a sila
kon unsa ang kalainan sa arka ug sa usa ka pangswerte nga
butang. (Tan-awa usab sa komentaryo alang sa 1 Samuel 4–7
sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 269–70). Ipabasa nila
ang Mormon 9:15–21 ug ipaila kon unsa ang tinuod nga ti-
nubdan sa mga milagro ug kon unsa gayud ang kinahanglan
natong buhaton aron makabaton og mga milagro diha sa
atong mga kinabuhi.

Ipakita sa mga estudyante ang hulagway sa dios sa
Filistehanon nga si Dagon gikan sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel (p. 270). Ipabasa nila ang 1 Samuel 5:1–4 ug
isulti kon unsa nga milagro ang nahitabo didto sa templo ni
Dagon. Basaha ang 1 Samuel 5:6–12 uban kanila ug hisguti
ang pagkalaglag nga miabut sa mga Filistehanon tungod sa
pagdala sa arka sa pakigsaad. Basaha ang 1 Samuel 6:1–12 ug
pangitaa kon unsa ang gibuhat sa mga Filistehanon sa arka
(tan-awa usab sa komentaryo alang sa 1 Samuel 5:2–3 ug sa
5:6–12; 6:1–9 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 270).

Ipabasa sa mga estudyante ang 1 Samuel 7:3–13 ug ipapangita
ang gisulti ni Samuel nga buhaton sa mga Israelita aron maka-
angkon og gahum ibabaw sa ilang mga kaaway (tan-awa usab
sa komentaryo alang sa 1 Samuel 7:13 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 270). Pangutan-a sila kon sa unsang paagi
nga kadto nga mga pamaagi matandi sa gipaningkamutan nga
buhaton sa Israel aron sa paglupig sa mga Filistehanon diha sa
1 Samuel 4–6. Dapita ang mga estudyante sa pagsugyot og
mga paagi nga ilang magamit ang tambag ni Samuel ngadto
sa ilang kaugalingon nga mga pagpanlimbasug.

1 Samuel 8:1–5. Kita kinahanglan nga magpuyo
sumala ngadto sa paagi sa gimando sa Ginoo, 

dili sa paagi sa kalibutan. (45–50 ka minutos)

Paglista diha sa pisara o pagpakita og mga hulagway sa pipi-
la ka mga istilo nga uso kaayo sa dihang ikaw mas batan-on
pa, sama sa matang o istilo sa sinina, istilo sa buhok, panulti-
hon, o paagi sa pagsayaw. Human og tan-aw sa imong mga
estudyante ug tingali nangatawa mahitungod sa kinaraan nga
mga istilo, ipaila nila ang pipila ka mga istilo nga maoy inila
sa mga batan-on karon. Ipangutana:

• Unsa kaha ang pagtan-aw sa inyong mga anak niini nga
mga istilo inig abut sa baynte ka tuig?

• Kon ang mga istilo temporaryo ra kaayo, ngano nga ang
uban nga mga tawo naningkamot man og maayo sa pagsu-
nod niini?

Ipabasa sa mga estudyante ang 1 Samuel 8:1–5 ug ipaila ang
sundanan nga gustong sundon sa karaan nga mga Israelita ug
ngano. Ipabasa nila ang mga bersikulo 6–8 ug isulti kon unsa
ang gisulti sa Ginoo nga mao gayud ang gibuhat sa Israel sa
dihang sila gusto og usa ka hari aron mahisama sa uban nga
mga kanasuran (tan-awa usab sa komentaryo alang sa
1 Samuel 8:3–7 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 271).
Ipahuman nila ang kalihokan A alang sa 1 Samuel 8 diha sa

mga giya sa estudyante sa pagtuon, dayon hisguti kon unsa
ang ilang gisulat. Ipangutana:

• Unsa man ang gitudlo sa panagna ni Samuel kanato mahi-
tungod sa kapeligro sa pagbaton og usa ka dili matarung
nga hari?

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang mga Israelita wala
man maminaw sa pasidaan ni Samuel?

• Ngano nga ang pipila sa mga tawo karon mas mosunod
man sa mga paagi sa kalibutan kay sa mga paagi sa Ginoo?
(tan-awa sa Helaman 12:4–6; D&P 10:20–22; 123:12).

• Ngano nga ang Ginoo motugot man sa mga tawo sa pagpi-
li sa iyang nahibaloan nga maghatag og kagul-anan? (tan-
awa sa “Kabubut-on,” p. 15).

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga dili tanan
nga inila sayop o dautan apan ang uban ra niini. Ipalista sa
mga estudyante diha sa pisara ang pipila sa mga istilo ug
mga gipanghimo nga gidawat ug gani giawhag sa mga kati-
lingban sa kalibutan nga atong nahibaloan nga supak sa mga
sugo sa Ginoo. Sa unsang paagi nga kita sama sa karaan nga
mga Israelita kon kita mosunod sa kalibutanon nga mga sum-
banan nga atong nahibaloan nga sayop.

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Spencer W. Kimball, kanhi sakop sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles, nga nagtandi sa mga tawo sa atong pana-
hon ngadto niadtong karaan nga mga Israelita:

“Gipapundok ni Samuel ang mga tawo ug gipasabut ngadto
kanila nga ang katawhan sa Ginoo kinahanglan nga lahi, may
mas taas nga mga sumbanan. ‘Kami gusto nga mahimong sa-
ma sa uban nga mga tawo’ sila namugos. ‘Kami dili gusto
nga mahimong lahi.’…

“Dili kaayo lahi kita karon! Kita gusto sa katahum ug
butang nga walay hinungdan sa kalibutan, wala kanu-
nay maghunahuna sa silot sa atong kabuang…. Ang
uban ... magpatuyang diha sa ilang sosyal nga pakig-
inom––‘kami gusto usab nga adunay usa ka hari sama
sa uban nga mga kanasuran!’

“Ang mga istilo gimugna sa malaw-ay ug nag-apas sa
kwarta nga mga tawo ug naghimo gikan sa sobra ra
kaayo ngadto sa lain aron mabiya sa uso ang bag-o
nga mga sinina ug magmugna og negosyo sa mga ne-
gosyante. Kita dili mahimong lahi. Mas maayo pa nga
kita mamatay kay sa ‘dili mag-una.’ Kon ang sinina
kutob sa tuhod atong pamub-an [og] gamay ibabaw sa
tuhod. Kon ang mga short mubo na kita gusto pa ga-
yud sa kinamub-an…. [Kon] ang mga bathing suit ni-
pis, kita gusto pa gyud og pinakanipis. ‘Kita gusto nga
adunay usa ka hari sama sa ubang kanasuran!’

“Ang Ginoo miingon nga siya adunay lahi nga kataw-
han apan kita dili gusto nga mahimong lahi…. Kon
ang sobra nga karinyo [tali sa dili minyo nga lalaki ug 

S  M  T  W  TH  F  S

Ang Unang Basahon ni Samuel

144



Aron pagtabang sa imong mga estudyante sa paggamit sa
ilang nakat-unan, hangyoa sila sa paghunahuna nga sila adu-
nay usa ka suod nga higala o sakop sa pamilya kinsa nanlim-
basug sa pagsunod sa mga tintasyon sa kalibutan. Ipasiksik
nila ang Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan alang sa mga kasu-
latan o mga istorya sa kasulatan nga ilang magamit aron sa
pagtabang sa pagtudlo niana nga tawo nga siya mas magma-
lipayon sa pagsunod sa Ginoo ug dili sa kalibutan (sama pa-
nanglit, Alma 40:11–14; 41).

1 Samuel 9–10. Ang Ginoo nagtawag og mga indibidwal
aron sa pagserbisyo sa mga calling pinaagi sa pagdasig
ngadto niadtong kinsa anaa sa awtoridad. (25–30 )

Si Presidente Thomas S. Monson, kanhi Ikaduhang
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, miingon:

Pagdapit og usa ka estudyante sa pagkutlo sa ikalima nga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo ug hangyoa ang mga estudyan-
te sa pagpasabut kon unsa ang gipasabut niini. Pakigbahin og
kasinatian sa dihang ikaw nakadawat og tawag sa pagserbisyo
sa Simbahan. Ihulagway ang imong mga pagbati mahitungod
sa tawag ug kon giunsa sa Ginoo pagtabang kanimo. Ipasabut
kon giunsa nimo pagkahibalo nga ang tawag gikan sa Ginoo.

Sultihi ang mga estudyante nga ang tawag ni Saul nga mahi-
mong unang yutan-on nga hari sa Israel nagtudlo kanato og
pipila ka importante nga mga baruganan mahitungod kon sa
unsang paagi nga ang mga tawo pagatawgon aron pagserbis-
yo sa gingharian sa Dios. Basaha ang 1 Samuel 10:1, 6–12,
17–27 uban sa imong mga estudyante aron mahibalo sa mga
tubag sa mosunod nga mga pangutana:

• Bisan og si Samuel mihatag sa tawag ug midihog ni Saul,
kinsa man ang giingon ni Samuel nga mao gayud ang res-
ponsable sa pagtawag ug pagdihog ni Saul? (tan-awa sa
1 Samuel 10:1; tan-awa usab sa 1 Samuel 9:15–17; Mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5).

• Unsa man ang gihimo sa Ginoo ni Saul aron sa pagtabang
sa paghimo niya nga katumbas sa iyang tawag isip usa ka
hari? (tan-awa sa 1 Samuel 10:6–7, 9). Daghang mga lider
sa Simbahan ang nagpamatuod nga sa dihang sila gipalu-
yohan ug gi-set apart alang sa usa ka calling, usa ka lawom
nga pagbati mahitungod sa buhat sa Ginoo ang miabut
ngadto kanila, uban sa usa ka mas lawom nga paghigugma
alang sa mga tawo nga sila gitawag aron sa pagserbisyo.
Nasayran usab nila nga ang Ginoo nagdasig kanila sa pag-
himo og matarung nga mga desisyon.

• Unsa man ang gisaad ni Samuel nga buhaton aron sa pag-
tabang? (tan-awa sa b. 8). Kadtong kinsa modumala adu-
nay responsibilidad sa pagbansay niadtong kinsa
nagserbisyo ubos kanila.

• Unsa man ang gibuhat ni Saul sa dihang ang uban mida-
wat kaniya ug ang uban wala? (tan-awa sa bb. 9–11, 26–27).

• Ngano nga gipapundok man ni Samuel ang mga tawo aron
sa pagpresentar ni Saul isip ang hari? (tan-awa sa bb. 17–24).
Kini gitawag og balaod nga inuyonan sa kadaghanan (tan-
awa D&P 26:1–2). Kini usa ka sagrado nga oportunidad sa
pagdawat atubangan sa Dios nga ang tawo gitawag ngadto
sa buhat ug nga ang kongregasyon nakigsaad sa pagsuporta
ug pagsunod niini nga tawo diha sa pagkamatarung.

Alang sa matag baruganan nga gihisgutan, pagpakigbahin og
dugang nga mga panglantaw o personal nga mga kasinatian
nga motabang kanila nga makakita sa kamot sa Ginoo sa paa-
gi sa pagdumala sa Simbahan. Mahimo nimong ikonsiderar
ang pagdapit og usa ka lider sa priesthood, sama sa usa ka
bishop o branch president, nga mosulti ngadto sa klase mahi-
tungod sa mga calling.

“Kang kinsa nga ang Ginoo nagtawag, ang Ginoo
mopasarang” (sa Conference Report, Abr. 1988, 52: o
Ensign, Mayo 1988, 43).

babaye] mao ang sumbanan sa kadaghanan, kita mo-
karinyo. ‘Kita gusto nga adunay usa ka hari sama sa
ubang kanasuran!’ …

“Ang uban adunay labihan ka bongga nga kaminyo-
on nga may mahalon nga mga butang ug nagsilawsi-
law ug pakaaron ingnon nga mga pagpasigarbo.
Kinahanglan nga kita usab adunay mga kandila, mga
gown, mga abay sa kasal nga naghulat, kasagaran hi-
labihan na ka grabe nga dili tarung nga pagsinina.
‘Kita gusto nga adunay usa ka hari sama sa ubang
kanasuran!’

“Ang kalibutan adunay usa ka reina diha sa matag
industriya, negosyo, pabrika, eskwelahan ug sa sosyal
nga grupo. Siya kinahanglan gayud nga magsinina og
dili tarung, mopakita sa iyang lawas ug mopakita sa
publiko nga mga dapit aron sa pagpasiugda sa pinan-
syal nga mga interes sa negosyo, kalingawan ug sos-
yal nga mga grupo…. Ang atoa, usab, kinahanglan
gayud nga adunay matahum nga panagway, gamay
nga talento, ug maanindot nga porma sa lawas aron
ipasundayag sa publiko. Kita makahimo usab og ga-
may kay ‘kita gusto nga adunay usa ka reina sama sa
ubang kanasuran!’…

“Kanus-a, o kanus-a, nga ang atong mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw mobarug nga lig-on sa ilang kau-
galingon nga mga tiil, moestablisar sa ilang kaugali-
ngon nga mga sumbanan, mosunod sa tukma nga mga
sundanan ug mopuyo sa ilang kaugalingon nga mahi-
mayaong mga kinabuhi sumala sa dinasig nga mga
sundanan sa Ebanghelyo…. Sigurado gayud nga ang
mga panahon sa paglingaw-lingaw ug malipayon nga
kinabuhi ug limpyo nga kalingawan wala magdepen-
de sa pagkamadanihon, magarbohon, sa hilabihan”
(“Like All the Nations,” Church News, 15 Okt 1960, 14).
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Pasiuna
Sa dihang si Saul nagsugod sa paghari sa Israel, siya mapai-
nubsanon ug espirituhanon. Kadto nga mga kinaiya nakaha-
tag kaniya og potensyal sa pagbuhat og mas maayo pa alang
sa Israel isip ilang hari ug mahimong instrumento sa mga ka-
mot sa Ginoo. Subo nga palandungon, human sa ingon ka
maayo nga sinugdanan siya nahimong usa ka makapaguol
nga ehemplo sa nahitabo kon ang gahum motintal sa usa ka
tawo nga pulihan ang pagkamapainubsanon og garbo.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang pagkamasinupakon mao ang kasagaran nga resulta sa

garbo, diin kita nagsalig sa atong kaugalingon nga paghu-
kom labaw pa kay sa Dios (tan-awa sa 1 Samuel 13:5–13;
14:24–32, 38–46; 15:1–24; tan-awa usab sa 2 Nephi 9:28).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
1 Samuel 12–15. Ang garbo kasagaran moresulta sa pag-
kamasinupakon. Kini mao ang pagsalig sa atong kaugali-
ngon nga paghukom labaw pa kay sa Dios. (25–35 ka
minutos)

Sa pagpaila sa 1 Samuel 12–15, basaha ang pasiuna sa
1 Samuel 13 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon ug hisguti
ang mga pangutana nga gipangutana dinhi. Sultihi ang mga
estudyante nga kadto nga mga pangutana mao ang nag-
unang tumong sa leksyon karon mahitungod ni Haring Saul.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang gibati sa Ginoo
ug ni Samuel sa dihang ang mga tawo mihangyo nga adunay
yutan-on nga hari (tan-awa sa 1 Samuel 8:6–7). Ipabasa nila
ang 1 Samuel 12:1–13 ug pangitaa kon ngano nga si Samuel
nasagmuyo man sa iyang katawhan tungod sa ilang gusto
nga adunay hari. Pangutan-a sila kon unsa nga milagro ang
gipangayo ni Samuel nga ipakita sa Ginoo sa mga tawo ug
kon ngano (tan-awa sa bb. 16–18).

Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga bisan og ang Ginoo
wala mouyon sa tinguha sa Israel nga adunay hari, siya mihi-
mo og mga saad ngadto kanila kon sila ug ang ilang hari mo-
padayon sa pagserbisyo kaniya. Ipangutana:

• Unsa man kadto nga mga pakigsaad? (tan-awa sa 1 Samuel
12:20–24).

• Unsa man ang saad kon sila “nagbuhat sa kadautan”
(tan-awa sa 1 Samuel 12:25).

• Unsa man diha sa 1 Samuel 12:20–25 nga mahimo usab nga
mahulagway sa kalabutan tali sa Ginoo, iyang propeta, ug
sa mga miyembro sa Simbahan karon.

Isip usa ka klase, basaha ang 1 Samuel 13:1–14 diha sa mosu-
nod nga mga bahin. Human sa pagbasa sa matag bahin, pa-
ngutan-a ug hisguti ang gisugyot nga mga pangutana.

• 1 Samuel 13:1–4. Sa inyong hunahuna unsa man kaha ang
gibati sa mga tawo mahitungod ni Saul niini nga higayon?
Unsa man kaha ang gibati ni Saul mahitungod sa iyang
kaugalingon ug sa iyang abilidad sa pagpangulo sa Israel
diha sa gubat?

• 1 Samuel 13:5–7. Unsa man ang reaksyon sa mga
Filistehanon ngadto sa ilang miagi nga kapildihan? Itandi
ang gidaghanon sa ilang mga sundalo ngadto sa gidagha-
non sa kang Saul ug Jonathan nga nag-uban kanila (tan-awa
sa komentaryo sa 1 Samuel 13:5 sa Old Testament: Genesis–
2 Samuel, p. 273). Unsa man ang reaksyon sa mga Israelita sa
dihang ilang nakita ang mga sundalo nga Filistehanon?

• 1 Samuel 13:8–10. Unsa man ka dugay si Samuel naabut sa
Gilgal? (tan-awa sa 1 Samuel 10:8). Unsa man ang gibuhat
ni Saul sa dihang nadugay si Samuel? Ngano man? Unsa
man ang sayop sa paghalad ni Saul sa sakripsiyo? (tan-awa
ang komentaryo alang sa 1 Samuel 13:5–14 sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 273–74).

• 1 Samuel 13:11–14. Giunsa man ni Saul pagsulay og panga-
tarungan sa iyang pagkamasinupakon? Unsa man niini nga
mga bersikulo nga nagpakita nga si Saul mas misalig ga-
yud sa mga sundalo kay sa Ginoo? Unsa man ang gisulti
ni Samuel nga mahimong mga sangputanan sa pagkamasi-
nupakon ni Saul? Basi niini nga istorya, unsa man nga
matang sa pagkatawo ang usa ka “tawo nga uyon sa kau-
galingon nga kasingkasing [sa Ginoo]”?

Hisguti kon unsaon nato sa paggamit niini nga istorya ni Saul
pinaagi sa pagpangutana og mga pangutana sama sa mosunod:

• Unsa man ang pipila sa mga sugo nga gihatag kanato nga
tingali nagkinahanglan nga kita magmapailubon?

• Unsa man ang atong isulti sa Ginoo kon kita dili “mohulat
kaniya,” apan hinoon mosalig sa atong kaugalingon nga
paghukom ug mosupak sa iyang mga sugo?

• Unsaon man sa mga tawo pagsulay sa pagpangatarungan
sa ilang mga binuhatan, sama sa gibuhat ni Saul, kon sila
dili mohulat?

Ang Salmo 37:34–40 naglangkob og pipila ka maayo nga mga
hunahuna mahitungod sa baruganan sa paghulat sa Ginoo.
Mahimo nimo kini nga basahon ug hisgutan uban sa imong
mga estudyante.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga kabahin sa
atong hugot nga pagtuo sa Dios naglakip sa hugot nga pag-
tuo sa iyang pagpahinabo sa mga butang. Siya mohatag kana-
to og panabut sa iyang mga sugo ug mga panalangin alang sa
atong pagkamasulundon tungod kay siya nasayud sa labing
maayo alang kanato. Agig dugang, uban sa pipila ka mga su-
go kita tinuoray nga makabaton lamang og pagpamatuod

1 Samuel 12–15
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mahitungod niini human sa atong pagsunod niini (tan-awa sa
Juan 7:17; Ether 12:6).

Mahimo usab nimong isugilon og kadali ang istorya diha sa
1 Samuel 14 ngadto sa mga estudyante isip laing ehemplo
kon sa unsang paagi nga ang garbo ni Saul nakaapekto sa
iyang paghukom.

1 Samuel 15. Ang pagkamasinupakon, pagkadili andam
sa pag-angkon nga kita nakasala, ug ang kapakyas sa
paghinulsol sa kasagaran mao ang mga resulta sa garbo.
(10–15 ka minutos)

Diha sa 1 Samuel 15 mao ang lain nga ehemplo sa pagkamasi-
nupakon ni Saul. Ipabasa sa mga estudyante ang mga bersi-
kulo 1–3 ug isulti kon unsa ang gisugo nga buhaton ni Saul.
Ipabasa nila ang mga bersikulo 6–9 ug ipasabut kon unsa ang
gibuhat ni Saul. Basaha ang mga bersikulo 10–23 isip usa ka
klase ug hisguti ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man ang mga rason ang gihatag ni Saul sa dili pagsu-
nod sa sugo nga gihatag sa propeta sa Ginoo ngadto kaniya?

• Unsa man ang tinuod nga rason? (tan-awa sa b. 24).

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Saul nangatarungan
man sa iyang sala imbis nga ikumpisal kini?

• Unsa man ang masulti niana mahitungod sa matang sa
pagkatawo ni Saul? (tan-awa sa D&P 58:43).

• Unsa man ang gibati ni Samuel mahitungod sa pagtul-id ni
Saul? (tan-awa sa b. 11).

• Unsa man ang mga sangputanan sa padayon nga pagka-
masinupakon ni Saul? (tan-awa sa bb. 26–28).

• Sumala ni Samuel, unsa man nga kinaiya ang kulang ni
Saul nga misangput ngadto sa iyang pagkamasinupakon?
(tan-awa sa b. 17).

Ikonsiderar ang pagpakigbahin sa mosunod nga pamahayag
gikan ni Presidente Ezra Taft Benson:

Hisguti kon sa unsang paagi nga kita makapalambo og espiri-
tu sa pagpaubos diha sa atong mga kinabuhi (tan-awa usab
sa Mosiah 3:19; Ether 12:27; D&P 3:4–8).

Pasiuna
Ang sayo nga kinabuhi ni David, ang magbalantay sa karne-
ro nga batang lalaki kinsa nahimong labing dungganon nga
hari sa Israel, usa ka maayong ehemplo sa proverbio “Kon
ang panahon sa pagbuhat moabut na, ang panahon alang sa
pagpangandam nahuman na.” Samtang magtuon kamo sa
1 Samuel 16–17, pangitaa kon giunsa pag-andam si David ug
ang kalainan nga nahimo niana nga pagpangandam diha sa
iyang abilidad sa pagbuhat sa dihang ang panahon miabut
(tan-awa usab sa HJS, 1 Samuel 16–17; pasiuna sa 1 Samuel
16–31 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (p. 277).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo mohukom kanato kon kinsa kita dili sa atong

panagway (tan-awa sa 1 Samuel 16:7).

• Pinaagi sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo ug sa perso-
nal nga pagpangandam, kita makabuntog sa bisan unsa
nga mga hagit sa kinabuhi (tan-awa sa 1 Samuel 17:20–51;
tan-awa usab sa Mateo 19:26).

1 Samuel 16–17

“Kita makapili sa pagpaubos sa atong mga kaugali-
ngon pinaagi sa pagmisyon ug pagsangyaw sa pulong
nga makapahimong mapaubsanon sa uban (tan-awa sa
Alma 4:19; 31:5; 48:20).

“Kita makapili sa pagpaubos sa atong mga kaugali-
ngon pinaagi sa pag-adto kanunay sa templo.

“Kita makapili sa pagpaubos sa atong mga kaugali-
ngon pinaagi sa pagkumpisal ug pagsalikway sa atong
mga sala ug matawo sa Dios (tan-awa sa D&P 58:43;
Mosiah 27:25–26; Alma 5:7–14, 49).

“Kita makapili sa pagpaubos sa atong mga kaugali-
ngon pinaagi sa paghigugma sa Dios, pagpaubos sa
atong kabubut-on ngadto sa Iya, ug pagbutang Niya
og una diha sa atong mga kinabuhi (tan-awa sa
3 Nephi 11:11; 13:33; Moroni 10:32).

“Atong pilion ang pagpaubos. Kita makahimo niini.
Ako nasayud nga kita makahimo” (sa Conference
Report, Abr. 1989, 6; o Ensign, Mayo 1989, 6–7).

“Kita makapili sa pagpaubos sa atong mga kaugali-
ngon pinaagi sa pagbuntog sa pagdumot ngadto sa
atong mga igsoon nga mga lalaki ug mga babaye, sa
pagtagad kanila sama sa atong mga kaugalingon, ug
sa pagbayaw kanila sama ka taas o mas taas pa kanato
(tan-awa sa D&P 38:24; 81:5; 84:106).

“Kita makapili sa pagpaubos sa atong mga kaugali-
ngon pinaagi sa pagdawat og tambag ug pagpanton
(tan-awa sa Jacob 4:10; Helaman 15:3; D&P 63:55;
101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Mga Proverbio 9:8).

“Kita makapili sa pagpaubos sa atong mga kaugali-
ngon pinaagi sa pagpasaylo niadtong kinsa nakapasilo
kanato (tan-awa sa 3 Nephi 13:11, 14; D&P 64:10).

“Kita makapili sa pagpaubos sa atong mga kaugali-
ngon pinaagi sa paghatag og dili hinakog nga pagser-
bisyo (tan-awa sa Mosiah 2:16–17).
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
1 Samuel 16–17 (Scripture Mastery, 1 Samuel
16:7). Ang Ginoo dili mohukom kanato kon unsay

atong panagway apan kon unsa kita. (25–30 ka minutos)

Pag-andam og duha ka mga bag, nga butangan og usa ka bu-
tang nga may mahinungdanon nga bili diha sa usa ug usa ka
butang nga may gamay nga bili diha sa usa (sama sa pagkaon
nga ganahan sa mga estudyante diha sa usa ka bag ug putos
lamang ang diha sa usa ). Ipakita sa klase ang duha ka mga
bag ug pangutana: Nga dili motan-aw sa unsay anaa sa sulod,
hain man ang inyong pilion? Human sa pipila ka panaghisgu-
tan, pangutan-a sila kon kini makatabang ba kon mopili sila
og usa ka sakop sa klase sa pagtan-aw sa sulod sa mga bag
ug mosugyot sa pagpili.

Sultihi ang mga estudyante nga adunay usa ka istorya diha sa
1 Samuel nga nagpakita nga kita adunay usa ka tawo nga mo-
tabang kanato kinsa adunay “kasayuran sa sulod” alang sa
mga pagpili ug mga desisyon nga atong pagahimoon. Basaha
ang 1 Samuel 16:1–13 uban sa imong mga estudyante ug his-
guti ang pipila sa mosunod nga mga pangutana:

• Ngano nga si Samuel gipadala man ngadto sa balay ni Isai
sa Bethlehem? (tan-awa sa b. 1).

• Kinsa man ang gihunahuna ni Samuel nga tingali maoy gipi-
li sa Ginoo nga mahimong sunod nga hari? (tan-awa sa b. 6).

• Miuyon ba ang Ginoo kang Samuel? Ngano man? (tan-awa
sa b. 7).

• Unsa nga mga kinaiya ang namatikdan ni Samuel nga anaa
ni David? (tan-awa sa b. 12).

• Gikan sa gisulti sa Ginoo diha sa bersikulo 7, sa inyong hu-
nahuna unsa nga mga kinaiya ang nakita sa Ginoo ni David?

• Sa unsang paagi nga kini nga istorya sama sa sitwasyon sa
duha ka mga bag?

Isulat ang mosunod nga mga kinaiya diha sa pisara: malipa-
yon, inila, masinugtanon nga kasingkasing ug hunahuna, hilig
sa paugnat sa kusog, edukado, putli, mapainubsanon, maisug,
maloloy-on, masulundon, matinuoron, gwapo, may talento, espiri-
tuhanon, ug matinahuron. Ipangutana:

• Gikan sa mahinungdanon kaayo ngadto sa dili kaayo ma-
hinungdanon, unsaon man sa kalibutan paghan-ay niini
nga mga kinaiya kon mopili og usa ka lider?

• Sa unsang paagi nga ang paghukom sa Ginoo lahi sa kali-
butan?

Si Elder Marvin J. Ashton, kinsa usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, namulong mahitungod nii-
ni nga mga paghukom:

Pamarkahi sa mga estudyante ug tingali ipasag-ulo ang
1 Samuel 16:7. Timan-i nga ang kasingkasing usa ka simbolo
sa kinatibuk-an nga pagkatawo sa usa ka tawo. Pangutana
kon ngano nga ang Ginoo mas maayo nga mopili og mga li-
der kay kanato. Hagita ang mga estudyante sa pagsalig sa
Ginoo ug sa pagpaminaw sa tambag sa mga lider nga iyang
gipili (tan-awa sa Mga Proverbio 3:5–7).

1 Samuel 16:14–23. Ang musika adunay gahum sa pag-
impluwensya sa atong mga espiritu. (10–15 ka minutos)

Buhata ang kalihokan B alang sa 1 Samuel 16 diha sa giya sa
estudyante sa pagtuon .

1 Samuel 17. Pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa
Ginoo ug sa personal nga pagpangandam, kita

makabuntog sa bisan unsa nga mga hagit sa kinabuhi.
(45–60 ka minutos)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mahulagway ang
aktwal nga gidak-on ni Goliath, drowinga siya og ingon sa ta-
wo ang gidak-on diha sa klasehanan o pagbutang og usa ka
marka diha sa bongbong sa tukma nga gitas-on (tan-awa sa
komentaryo alang sa 1 Samuel 17:4–11 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 278). Kon gusto nimo, ikaw makatudlo ni-
ini nga bahin sa leksyon nga nagpatong sa usa ka lingkuranan
o bangko aron mahimo ka nga hapit ingon ka taas ni Goliath.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut kon gi-
unsa gayud sa pagpangandam og maayo ni David sa iyang
kabatan-on, ikonsiderar ang paghimo og usa ka saplong sama
sa usa nga gipakita. Gamit og bisan unsa nga lig-on nga pa-
napton o humok nga puyo nga panit (usa ka oval

S  M  T  W  TH  F  S

“Ang Ginoo, hinoon, adunay lahi nga sumbanan diin
siya mosukod sa usa ka tawo … (1 Samuel 16:7).

“Kon ang Ginoo mosukod sa usa ka indibidwal … Siya
mosukod sa kasingkasing isip usa ka timailhan sa ka-
pasidad ug potensyal sa usa ka tawo sa pagpanalangin
sa uban.

“Ngano nga ang kasingkasing man? Tungod kay ang
kasingkasing mao ang tukma sa kinatibuk-an nga pag-
katawo sa usa ka tawo….

“Ang sukdanan sa atong mga kasingkasing mao ang
sukdanan sa atong kinatibuk-an nga binuhatan. Ingon
sa gigamit sa Ginoo, ang ‘kasingkasing’ sa usa ka tawo
naghulagway sa iyang paningkamot sa paghimong
mas maayo sa kaugalingon, o sa uban, o sa mga ka-
himtang nga iyang giatubang” (sa Conference Report,
Okt. 1988, 17; o Ensign, Nob. 1988, 15).

“Kita … mosulay sa pagbana-bana sa uban basi sa pisi-
kal, gawas nga panagway: ilang ‘maayong mga hitsura,’
ilang kahimtang sa katilingban, ilang kaliwatan sa pa-
milya, ilang mga nahuman, o ilang mga kahimtang sa
panginabuhi.

Ang Unang Basahon ni Samuel
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nga may mga 8x13 ka mga sentimetro, o 3x5 ka mga pulgada)
ug butang nga sama sa mga liston aron himoon nga higut
(nga may bisan unsa nga gitas-on gikan sa 46–60 ka mga sen-
timetro, o 18–24 ka mga pulgada). Ihigot ang tumoy sa usa ka
pisi ug usa ka lingin sa pikas. Ang lingin anaa sa ibabaw sa
kumingking o sa ikatulong tudlo ug ang higut gigunitan sa
tungatunga sa kumagko ug sa kumingking. Ang bato ilabay
pinaagi sa paglambuyog ibabaw sa ulo ug buhian ang higut
samtang ang puyo nagsugod sa pagsaliring paingon sa target.
Ang pagbana-bana delikado ug lisud nga bansayon.

Basaha ang 1 Samuel 17 uban sa imong mga estudyante ug
tabangi sila sa paghulagway sa sitwasyon nga giatubang sa
mga sundalo sa Israel didto sa walog sa Elah. Ikonsiderar ang
paghisgut sa mosunod nga mga pangutana samtang mopada-
yon kamo sa kapitulo. Tan-aw ngadto sa komentaryo alang
niini nga kapitulo sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp.
277–279) alang sa panabang kon gikinahanglan.

• Unsa man ka taas si Goliath? (tan-awa sa bb. 4–10).

• Sa inyong hunahuna ngano nga siya mihangyo man og usa
lang ka tawo nga mogawas ug makig-away kaniya? (tan-
awa sa bb. 8–10).

• Unsa man ang reaksyon ni David sa iyang pagkadungog sa
hagit ni Goliath? (tan-awa sa bb. 26–32).

• Ngano nga nagtuo man si David nga makahimo siya sa
pakig-away kang Goliath ug makadaug? (tan-awa sa bb.
32–37).

• Ngano nga midumili man si David sa taming ug espada
nga gitanyag ni Haring Saul? (tan-awa sa bb. 38–39).

• Unsa man nga mga hinagiban ang gipili hinoon ni David, ug
sa unsa man nga taming siya misalig? (tan-awa sa bb. 40–47).

• Kanus-a man kaha si David nakaangkon og abilidad sa
paggamit sa iyang saplong? (tan-awa sa bb. 34–37).

• Ngano nga gipili man si David sa pakig-away kang Goliath
imbis kang Saul, kinsa “taas pa kay sa bisan kinsa sa ka-
tawhan” (1 Samuel 9:2)?

Ipagamit sa mga estudyante ang saplong ug pasulaya sa pag-
igo sa imong hulagway ni Goliath ug tan-awa kon giunsa ga-
yud sa pagbansay ni David. Ayaw paggamit og mga bato.
Paghunahuna sa kaluwasan sa estudyante ug paggamit og
butang nga dili makadaut sa mga tawo o inyong
building––ang mga marshmallow mas maayo.

Hisguti ang kaimportante sa pagkat-on og sayo sa pagsalig
diha sa Ginoo. Ipangutana:

• Aduna bay mga “Goliath” nga atong giatubang karon nga
ingon ka peligro sa usa nga giatubang ni David?

• Unsa man ang mga katuyoan nga anaa karon nga angayan
sa pagpakig-away? (tan-awa sa 1 Samuel 17:29). Ilista ang
mga tubag sa mga estudyante diha sa pisara.

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente
Gordon B. Hinckley, kanhi Ikaduhang Magtatambag sa Unang
Kapangulohan, mahitungod sa mga hagit nga atong giatubang
karon:

“Adunay mga Goliath sa tanan ninyong mga palibut,
dagko nga mga higante nga may dautang tinguha sa
paglaglag kaninyo. Kini dili mga tawo nga may siyam
ka pye ang gitas-on, apan kini mga tawo ug mga insti-
tusyon nga nagkontrolar sa makapadani apan dautan
nga mga butang nga mahimong mohagit ug mopahu-
yang ug molaglag kaninyo. Lakip niini ang mga beer ug
uban nga mga ilimnon nga makahubog ug tabako.
Kadtong kinsa namaligya niini nga mga produkto gusto
nga moulipon kaninyo sa paggamit niini. Adunay mga
drugas sa nagkalainlain nga mga matang…. Adunay
pornograpiya, makabibihag ug makapaikag ug makapa-
dani. Kini nahimong usa ka higante nga industriya, nag-
mugna og mga magasin, mga salida, ug uban pang mga
butang nga gihimo aron sa pagkuha sa inyong kwarta
ug sa pagdala kaninyo ngadto sa mga kalihokan nga
molaglag kaninyo.

“Ang mga higante kinsa nagpaluyo niini nga mga pa-
ningkamot makalilisang ug hanas kaayo. Sila nakaba-
ton na og halapad nga kasinatian diha sa gubat nga
ilang gipadayon. Sila gusto nga molaang kaninyo. 

“Hapit kini mahimong imposible ang hingpit nga pagli-
kay sa pagkaimpluwensya sa ilang mga produkto.
Makita ninyo kini nga mga butang bisan asa. Apan ka-
mo dili angay nga mahadlok kon kamo adunay saplong
sa kamatuoran diha sa inyong mga kamot. Kamo gitam-
bagan ug gitudloan. Kamo adunay mga bato sa hiyas
ug dungog ug integridad aron magamit batok niini nga
mga kaaway kinsa gusto nga mobuntog kaninyo….
Kamo makadaug ibabaw niini pinaagi sa pagdisiplina
sa inyong mga kaugalingon nga malikayan kini….

“Ang kadaugan mainyoha. Walay usa ka [tawo] nga
maabut sa akong tingog kinsa nagkinahanglan nga mo-
tugyan ngadto sa bisan unsa niini nga mga gahum….
Kamo naghupot sa Iyang gahum diha sa inyong kahi-
ladman nga mopaluyo kaninyo” (sa Conference Report,
Abr. 1983, 66; o Ensign, Mayo 1983, 46, 51).
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Ilista diha sa pisara ang moderno nga mga Goliath nga gihis-
gutan ni Presidente Hinckley nga wala mahisguti sa mga es-
tudyante. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa bili sa
pagkat-on sa pag-ila sa tambag nga nagagikan sa Ginoo ug sa
pagsalig diha sa iyang gahum sa paglig-on kanato ug pagli-
kay kanato gikan sa gahum sa yawa.

Ikonsiderar ang pagtapos uban sa usa ka kanta sama sa “I Will
Be Valiant” (Children’s Songbook, 162), “A Young Man Prepared”
(Children’s Songbook, 166), “Let Us All Press On” (Hymns, nu.
243), o “Behold! A Royal Army” (Hymns, nu. 251).

Pasiuna
Si Saul adunay potensyal nga mahimong usa ka banggiitan
nga hari sa Israel. Subo nga palandungon, siya wala mosunod
niana nga potensyal. Siya nagsugod nga usa ka pinili nga
batan-ong lalaki, espirituhanon nga natawo pag-usab (tan-
awa sa 1 Samuel 9:2; 10:9). Hinoon, tungod sa garbo, kasina,
ug uban nga mga sala, nawala kaniya ang Espiritu ug ang
iyang kasingkasing nahimong kasingkasing sa usa ka mamu-
muno kinsa nagtinguha sa kinabuhi ni David. Samtang mag-
tuon kamo sa 1 Samuel 18–31, itandi ang mga motibo ug
kinaiya ni Saul sa kang David.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang usa ka tinuod nga higala motinguha sa mahangturon

nga kaayohan ug moawhag kanato ngadto sa pagkamata-
rung (tan-awa sa 1 Samuel 18:1–5; 19:1–11; 20:1–9).

• Ang kasina ug garbo mosangput ngadto sa uban nga mga
matang sa mga sala (tan-awa sa 1 Samuel 18:5–15).

• Kita kinahanglan nga magtinguha sa kahibalo diha sa mga
paagi nga gitugutan sa Ginoo. Ang pagpadayag pinaagi sa
bisan unsa nga laing mga pamaagi dili makapanalangin
kanato (tan-awa sa 1 Samuel 23:1–12; 28:3–14).

• Kita kinahanglan nga motahud niadtong kinsa gitawag
sa Ginoo aron modumala kanato, bisan pa man sa ilang
tawhanon nga mga kakulangan (tan-awa sa 1 Samuel
24:9–12; 26:9).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
1 Samuel 18–20, 23, 25. Ang tinuod nga mga higala 
mohigugma, modapig, manalipod, ug motabang kanato
sa pagbuhat sa unsay matarung. (20–40 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat og panapos sa mo-
sunod nga han-ay sa mga pulong: Ang usa ka tinuod nga hi-
gala mao ang usa ka tawo kinsa …

Ipakigbahin nila ang ilang gisulat ug ipasabut kon ngano sa
ilang hunahuna nga kini importante. Si Elder Marvin J.
Ashton mihatag sa mosunod nga paghulagway mahitungod
sa usa ka higala:

Sultihi ang mga estudyante nga magtuon sila karon mahitu-
ngod sa duha ka batan-ong lalaki kansang panaghigalaay mi-
haum sa paghulagway ni Elder Ashton. Ilista ang mosunod
nga mga pakisayran diha sa pisara ug ipapangita kini sa mga
estudyante alang sa mga paagi ug mga rason nga sila si
Jonathan ug David managhigala:

• 1 Samuel 18:1–5, 14–16

• 1 Samuel 19:1–7

• 1 Samuel 20

• 1 Samuel 23:16–18

Hisguti kon unsa ang nakaplagan sa mga estudyante. Dapita
sila sa pagsulti kon ngano sa ilang hunahuna nga si Jonathan
mihimo sama sa iyang gibuhat. Sultihi sila nga si Jonathan,
anak nga lalaki ni Saul, usa sa labing halangdon nga higala sa
karaan nga Israel. Sayon ra unta kaayo niya nga makit-an si
David isip usa ka hulga sa iyang posisyon isip manununod sa
trono, sama sa gibuhat ni Saul. Apan imbis nga masina, si
Jonathan nahigugma kang David isip usa ka labing suod nga
higala kansang integridad ug maayo nga mga tinguha sama
sa iyang kaugalingon.

Sa dihang gihatag ni Jonathan ang iyang saput, mga bisti, pi-
nuti, ug pana ngadto kang David (tan-awa sa 1 Samuel 18:4),
siya miangkon sa kamatuoran nga si David mao ang mosu-
nod nga hari (tan-awa sa 1 Samuel 23:17). Siya mitabang kang
David sa makadaghan nga higayon aron sa paglingkawas
gikan kang Saul––gani mibutang sa iyang kaugalingon diha
sa peligro aron sa pagpanalipod kang David (tan-awa sa
1 Samuel 19:1–11; 20). Si David sa kaulahian mipakita sa
iyang pakighigala pinaagi sa pagpakigsaad sa pagtagad sa
pamilya ni Jonathan uban sa kalooy. Si David mituman niini
nga pakigsaad pinaagi sa pag-amuma sa anak nga lalaki ni
Jonathan, si Mephi-boseth, human sa kamatayon ni Jonathan
(tan-awa sa 2 Samuel 9:3, 7; 21:7).

Mahimo usab nimong ipabasa sa mga estudyante ang istorya
diha sa 1 Samuel 25 diin si Abigail mitabang kang David ug
sa katapusan nahimo niyang asawa. Samtang sila nagbasa sa
kapitulo, ipaila nila ang mga paagi nga kini nga babaye nahi-
mong higala ni David.

“Ang usa ka higala mao ang tawo kinsa mosugyot ug
mohatag sa kinamaayohan alang kanato bisan pa sa
diha-diha dayon nga mga sangputanan….

“… Ang usa ka higala mao ang tawo kinsa andam sa
pagdawat kon kinsa ako karon ug kinsa andam nga
motabang kanako nga mahimong mas maayo pa kay
sa una niyang pagkakita kanako” (sa Conference
Report, Okt. 1972, 33, 35; o Ensign, Ene. 1973, 41, 43).1 Samuel 18–31
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Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna mahitungod sa
ilang mga higala. Ipangutana:

• Sila mao ba ang matang sa mga higala kinsa nag-implu-
wensya kaninyo nga mas mopaduol ngadto sa Dios o mo-
palayo gikan kaniya?

• Sa inyong hunahuna hain nga matang kamo sa pagkahigala?

Ipalista sa mga estudyante ang mga tawo kinsa makonsiderar
nila nga labing suod gayud nga mga higala, basi sa mga pag-
hulagway sa panaghigalaay nga gihisgutan diha sa klase. (Ang
ilang lista mahimong maglakip sa mga ginikanan, mga lider sa
Simbahan, mga igsoon nga lalaki ug babaye, mga apohan, ug
mga magtutudlo.) Basaha ang paghulagway sa Manluluwas
mahitungod sa panaghigalaay diha sa Juan 15:13 ug pangutana:
Sumala niana nga paghulagway, kinsa man ang atong maayo
kaayo nga higala? Basaha Juan 14:15 ug timan-i kon unsa ang
kinahanglan gayud natong buhaton aron makonsiderar nga
mga higala sa Manluluwas. Pangutan-a sila kon unsa ang
atong mahimo aron sa pagserbisyo ni Jesukristo ug pagpakita
sa atong pasalamat alang sa iyang labing dako nga buhat sa
panaghigalaay.

1 Samuel 18–26. Kita kinahanglan nga motahud niadtong
kinsa gitawag aron modumala kanato, bisan pa man sa
ilang tawhanon nga mga kakulangan. (20–25 ka minutos)

Ipataas nga pinakwadrado ang inyong tuo nga bukton ug pa-
ngutan-a ang klase kon unsay ipasabut kon kita mobuhat nia-
na diha sa mga miting sa Simbahan. (Kini nagpasabut nga kita
miuyon sa pagpaluyo sa mga tawo diha sa ilang mga calling
sa Simbahan pinaagi sa pagsuporta, pagtabang, pag-ampo, ug
pagsunod kanila.) Hisguti ang mosunod nga mga pangutana:

• Pila man kaninyo ang adunay calling o buluhaton sa
Simbahan?

• Hingpit ba ninyo nga gituman ang tanan ninyong mga res-
ponsibilidad niana nga calling o buluhaton?

• Naglaum ba kamo nga hingpit nga matuman sa inyong
mga lider sa Simbahan ang ilang mga calling?

• Unsa man ang gusto ninyo nga pagtagad sa uban nga mga
miyembro sa Simbahan kon kamo nakahimo og sayop?

• Unsa man ang atong mabuhat aron sa pagpaluyo sa atong
mga lider?

Isip usa ka klase, buhata ang kalihokan A alang sa 1 Samuel
25–26 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon. Tabangi ang
mga estudyante nga makasabut nga si David mitahud sa cal-
ling ni Saul isip hari sa Israel (tan-awa sa 1 Samuel 26:23).
Ang pagkalahi tali sa kadautan ni Saul ug sa kamatinud-anon
ni David nahimong mas nagkagrabe sa dihang atong nasay-
ran nga gipapatay ni Saul ang tibuok komunidad sa mga pari
kinsa inosente nga mitabang kang David (tan-awa sa
1 Samuel 22:6–23).

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Marion
G. Romney, kinsa kanhi Unang Magtatambag sa Unang
Kapangulohan. Hangyoa ang imong mga estudyante sa pag-
paminaw sa gisulti ni Presidente Romney nga sayop ang pag-
saway niadtong gitawag sa Ginoo sa paggiya kanato.

Pangutan-a ang mga estudyante kon naghunahuna ba sila
nga si Presidente Romney nagpasabut nga kita kinahanglang
mosunod sa atong mga lider ug dili maghunahuna kon unsa
ang gihangyo nga atong buhaton. Basaha ang mosunod nga
pamahayag gikan ni Elder Harold B. Lee, kanhi sakop sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Hangyoa ang mga estudyante kon unsaon nato nga makaba-
ton sa atong mga pagpamatuod sa tambag sa atong mga lider
sa Simbahan. Ipabasa nila ang Moroni 10:4–5 ug pangutana
kon sa unsang paagi nga kana nga saad magamit sa atong
pagpaluyo sa mga lider sa Simbahan.

“Dili lamang igo alang kanato isip mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga mosunod sa atong mga lider
ug modawat sa ilang tambag, kondili kita adunay mas
dako nga obligasyon nga makabaton alang sa atong
kaugalingon og dili matarug nga pagpamatuod sa ba-
laan nga pagkatudlo niini nga mga tawo ug sa pagsak-
si nga unsay ilang gisulti kanato mao ang kabubut-on
sa atong Langitnong Amahan” (sa Conference Report,
Okt. 1950, 130).

“Ang uban nga mga miyembro naghunahuna nga ang
usa mahimong anaa sa hingpit nga panag-uyon sa espi-
ritu sa ebanghelyo, makatagamtam sa hingpit nga pa-
kigdait diha sa Simbahan, ug sa samang higayon
mosupak ug modumili sa pagsunod sa mga lider sa
Simbahan ug sa tambag ug sa giya nga ilang gihatag.
Ang ingon nga kahimtang hingpit nga sukwahi, tu-
ngod kay ang paggiya niini nga Simbahan nagagikan
dili lamang sa sinulat nga pulong apan usab sa pada-
yon nga pagpadayag, ug ang Ginoo mohatag niana nga
pagpadayag ngadto sa Simbahan pinaagi sa iyang pini-
li nga propeta. Ang sunod niini, agig resulta, nga kad-
tong kinsa nangangkon nga midawat sa ebanghelyo ug
kinsa sa samang higayon misaway ug midumili sa pag-
sunod sa tambag sa propeta nangangkon og usa ka wa-
lay kasiguroan nga kahimtang. Ang ingon nga espiritu
mosangput ngadto sa apostasiya” (sa Conference
Report, Abr. 1983, 21; o Ensign, Mayo 1983, 17).
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Ang ikaduhang basahon ni Samuel ginganlan gikan sa ngalan
sa propeta nga si Samuel, bisan og wala siya hisguti diha sa
basahon. Kinahanglan nga hinumduman nga sa sinugdanan
ang 1 ug 2 Samuel usa ka basahon (tan-awa sa pasiuna sa
1 Samuel, p. 146). Kini naghisgut mahitungod sa panlimbasug
ni Haring David sa paghiusa sa nasud ug pagdala sa Israel
ngadto sa kinatas-an nga gahum niini. Kini naghatag usab og
gibug-aton niadtong mga kinaiya nga nagtugot kang David
nga magmalampuson.

Sa sayo sa iyang kinabuhi, si David putli ug mapaubsanon.
Makapaguol, ang 2 Samuel nagrekord og usa ka makalilisang
nga kausaban diha sa iyang kinabuhi. Ngano nga ang batan-
on, buotan nga si David nahimong usa ka tawo kinsa, sama
sa naobserbahan ni Elder Neal A. Maxwell, “nagpatuyang sa
iyang kaugalingon ingon sa mahimo sa usa ka hari” (We Will
Prove Them Herewith, 71)? Pangitaa ang mga pagpili nga iyang
gihimo nga miusab sa iyang dalan sa kinabuhi. (Alang sa du-
gang nga kasinatian, tan-awa ang mga pasiuna sa 2 Samuel
1–12 ug 13–24 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel, pp. 287, 295;
tan-awa usab sa Bible Dictionary, “David,” pp. 653–54)

Pasiuna
Ang unang napulo ka kapitulo sa 2 Samuel nagrekord sa pag-
saka ni David ngadto sa kinatas-an sa iyang gahum og popu-
laridad. Samtang magtuon kamo niini nga mga kapitulo,
tan-awa ang relasyon ni David uban sa Ginoo ug giunsa niya
pagtawag sa mga gahum sa langit aron sa pagtabang kaniya
nga magmalampuson.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo nagsaad sa pagganti sa matarung ug sa dautan

sumala sa ilang mga binuhatan (tan-awa sa 2 Samuel 3:1,
27–39; 4:1–5:3, 19–25; tan-awa usab sa Alma 41:3–15).

• Kon kita mosalig sa Ginoo, kita makakab-ot og mas labaw
pa kay sa atong mahimo sa atong kaugalingon (tan-awa sa
2 Samuel 5:17–25; 8).

• Dili nato mapahimuot ang Ginoo kon dili kaayo nato hata-
gan og bili ang sagrado nga mga butang––diha sa kinaiya o
sa binuhatan (tan-awa sa 2 Samuel 6; tan-awa usab sa D&P
63:64; 84:24–25, 54–58).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
2 Samuel 1–4. Ang kaalam ug integridad ni David nakata-
bang kaniya sa paghiusa sa Israel ug sa Juda. (20–25 ka
minutos)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante sa pagribyu sa
2 Samuel 1–4, bahina sila ngadto sa mga grupo sa 2–4 ka mga
tawo. Patan-awa ang matag grupo ngadto niadto nga mga ka-
pitulo ug paghimo og quiz nga nagtugma sa mga tawo uban
sa usa ka butang nga ilang gibuhat: Diha sa unang kolum sila
molista sa mga tawo nga ilang nakit-an niadto nga mga kapi-
tulo ug diha sa ikaduhang kolum sila mosulat og pamahayag
nga naghulagway sa usa ka butang nga gibuhat sa matag
tawo. Hatagi sila og kopya sa mosunod nga ehemplo:

Ipabaylo sa mga grupo ang mga quiz ug dayon ipatrabaho
ang mga quiz diha sa ilang mga grupo. Kon human na ang
tanan sa ilang quiz, hangyoa ang mga estudyante sa pagtandi
sa kaalam ug integridad ni David ngadto sa laing mga tawo
niadto nga mga kapitulo. Pangutan-a sila kon unsa ang gihi-
mo ni David niadtong mga kapitulo nga makapadayeg kaayo
ug sa pagpasabut kon sa ilang hunahuna ngano.

2 Samuel 5; 8. Kon kita mosalig sa Ginoo, kita makakab-
ot og mas labaw pa kay sa atong mahimo sa atong kau-
galingon. (10–15 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna nga sila anaa
sa gubat ug ang ilang kaaway nagmartsa batok kanila.
Pagpakita kanila og usa ka hulagway sa usa ka spy satellite,

Kinsa ang Mihimo sa Unsa?

_____ David A. (Usa ka butang mahitungod ni Asael)

_____ Abisai B. (Usa ka butang mahitungod ni Is-boseth)

_____ Rechab C. (Usa ka butang mahitungod ni Abner)

_____ Abner D. (Usa ka butang mahitungod ni Rechab)

_____ Joab E. (Usa ka butang mahitungod ni Baana)

_____ Usa ka F. (Usa ka butang mahitungod ni David)
Amalecahanon

_____ Asael G. (Usa ka butang mahitungod ni Joab)

_____ Baana H. (Usa ka butang mahitungod sa Amalecahanon)

_____ Is-boseth I. (Usa ka butang mahitungod ni Abisai)
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reconnaissance plane, o hot air balloon ug pangutana kon sa unsa
nga paagi nga kini makatabang kanila sa moabut nga gubat.
Ipabasa nila ang 2 Samuel 5:17–25 ug tan-awa kon unsa ang
gibuhat ni David nga sama sa pagtan-aw didto itaas sa mga
kaaway.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut kon sa unsang
paagi nga ang padayon nga pagsalig ni David sa Ginoo mi-
sangput sa kalampusan diha sa iyang mga pakiggubat sa mga
kaaway sa Israel. Ang mga Israelita miadaug diha sa duha ka
pakiggubat sa mga Filistehanon tungod kay sa dili pa magsu-
god ang matag gubat si David mangutana sa Ginoo alang sa
mga pahimangno (tan-awa sa 2 Samuel 5:19, 23).

Ipabasa dayon sa mga estudyante ang 2 Samuel 8 ug ipalista
ang uban nga mga nasud nga napildi ni David. (Filistehanon,
Moabihanon, Siriahanon o mga Aramean, Ammonihanon,
Amalecanhon, ug Edomhanon.) Ipabasa nila ang mga bersi-
kulo 6 ug 14 ug markahi ang hugpong sa mga pulong nga
nagpasabut kon ngano nga si David malampuson kaayo.
Hisguti kon unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo ni
David, ipasabut og maayo kon unsa kita ka mas malampuson
kon kita matinud-anon nga mokunsulta sa Ginoo mahitungod
sa mga hagit nga atong giatubang.

Ipakigbahin ang mosunod nga kamatuoran gikan ni
Presidente Ezra Taft Benson:

Ikaw mahimong modugang sa imong kaugalingon nga pag-
pamatuod sa bili sa pagduol sa Ginoo alang sa panabang.

2 Samuel 6:1–11. Dili kini sakto nga mosulay sa pagtul-id
sa uban nga walay awtoridad. (10–15 ka minutos)

Pakopyahi ang mosunod nga duha ka mga maze o paghimo
og duha ka lainlain nga mga maze.

Palingkura ang duha ka estudyante nga magtalikod sa usag
usa diha sa lahi nga mga lingkuranan ug dili patan-awon sa
unsay gihimo sa usa ka estudyante. Hatagi og kopya sa usa
sa mga maze ang usa ka estudyante ug ipahuman niya kini.
Dayon hatagi ang ikaduhang estudyante og usa ka kopya sa
lainlain nga maze ug sultihi siya nga mainampingon nga mo-
sunod sa mga direksyon nga ihatag sa unang estudyante aron
sa pagkompleto niini. Pahataga ang unang estudyante og
anam-anam nga mga direksyon aron sa pagkompleto sa maze
nga anaa kaniya. Kinahanglan nga sa dili madugay maklaro
nga ang matag usa kanila adunay lainlain nga maze ug ang
usa ka tawo dili makasulti sa tukma nga paagi ngadto sa usa
ka tawo kon unsaon sa pagsulbad ang maze nga wala kaniya.

Sultihi ang imong mga estudyante nga magbasa sila sa usa ka
asoy nga nagagikan sa kasulatan nga nagtudlo og usa ka ba-
ruganan nga may kalabutan niini nga pagpahayag. Basaha
uban kanila ang 2 Samuel 6:1–7 ug pangutan-a sila kon sa
ilang hunahuna ngano nga si Uzza gipatay (tan-awa sa ko-
mentaryo alang sa 2 Samuel 6:1–11 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 289). Basaha ang Numeros 4:15 ug hisguti
kon unsa ang gisugo nga dili buhaton sa mga Israelita.
Tabangi ang mga estudyante nga makasabut sa kasagrado sa
arka sa pakigsaad ug ang mga pasidaan kalabut sa pag-am-
ping niini.

Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Samuel 6:8–10 ug pangutana:

• Unsa ang gibati ni David mahitungod sa nahitabo ni Uzza?

• Sa inyong hunahuna ngano nga siya wala nahimuot ug na-
hadlok?

“Ang mga lalaki ug mga babaye kinsa andam nga mo-
pahinungod sa ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios ma-
kadiskobre nga Siya makahimo og mas daghan pa mga
maayo sa ilang mga kinabuhi kay sa ilang mahimo.
Siya mopalawom sa ilang hingpit nga kalipay, mopala-
pad sa ilang panan-aw, molamdag sa ilang mga huna-
huna, mopalig-on sa ilang mga kaunuran, mobayaw sa
ilang mga espiritu, mopadaghan sa ilang mga panala-
ngin, modugang sa ilang mga oportunidad, mohupay
sa ilang mga kalag, motabang kanila nga makakaplag
og daghan nga mga higala, ug mobu-bu og kalinaw.
Bisan kinsa nga mawagtangan sa iyang kinabuhi sa
pagserbisyo sa Dios makakaplag og kinabuhing dayon
[tan-awa sa Mateo 10:39]” (Jesus Christ––Gifts and
Expectations [pakigpulong sa debosyonal sa Pasko, 
7 sa Dis. 1986], 3).
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Basaha ang 1 Cronicas 15:2, 11–15 ug tan-awa kon unsa nga
mga kausaban ang gihimo ni David sa paagi nga ang arka pa-
gadad-on. Pangutan-a ang mga estudyante kon sa ilang huna-
huna unsa ang gusto sa Ginoo nga mahimong itudlo sa mga
Israelite pinaagi sa kamatayon ni Uzza.

Ipakigbahin ang tambag ni Elder David O. McKay kalabut ni
Uzza gikan sa 2 Samuel 1–12 “Points to Ponder” sa Old
Testament: Genesis–2 Samuel (p. 292). Dayon pangutan-a ang
mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang mga maze, nga
pamahayag ni Elder McKay, ug ang pagsulay ni Uzza sa pag-
hunong sa arka may kalabutan sa usag usa. Tabangi sila nga
makasabut nga ingon nga ang usa ka estudyante walay tataw
nga pagsabut sa maze sa lain nga estudyante, wala kanato
ang katungod o pagdasig sa paggiya, o “paghunong sa arka,”
niadtong kita wala tawga sa paggiya.

2 Samuel 6:12–23. Ang atong balaan nga pagtahud sa
Ginoo kinahanglan nga moimpluwensya sa atong kinaiya
diha sa sagrado nga mga butang. (10–15 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsaon nila sa pag-ila sa
mga tawo kinsa tinuoray nga nahigugma ug nagsimba sa
ilang Amahan sa Langit. Ang mosunod nga mga pangutana
mahimong makatabang:

• Unsa man ang ilang binuhatan, sinultihan, o sininaan?

• Unsa man ang ilang pamatasan atol sa sakrament o atol sa
mga miting sa Simbahan?

• Unsa man ang ilang kinaiya kon sila maghisgut mahitu-
ngod sa Simbahan, sa mga lider niini, sa mga kasulatan, o
sa templo?

Basaha ang 2 Samuel 6:16–18, 20–22 uban sa mga estudyante.
Pangutan-a sila kon sa ilang hunahuna ngano nga si Michal
nasilo man sa mga binuhatan ni David. Tabangi sila nga
makasabut nga si Michal mibugalbugal ni David tungod sa
paghukas sa iyang harianon nga mga kupo ug sa pagsayaw
uban sa kalipay sa atubangan sa Ginoo. Tataw kaayo nga si-
ya mibati nga kini nga pamatasan dili tukma sa dignidad sa
iyang posisyon isip hari. Ang tubag ni David nagpahayag
sa iyang mga pagbati nga bisan og ang iyang mga binuha-
tan makapasilo ngadto ni Michal, siya mopadayon sa pag-
pakita og pagtahud alang sa Ginoo ug sa balaan nga arka
(tan-awa sa the komentaryo alang sa 2 Samuel 6:12–23 sa
Old Testament: Genesis–2 Samuel, p. 289). Gusto niya nga
ipakita nga siya kauban sa iyang mga katawhan, dili labaw
kanila.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang tubag ni David
ngadto sa reklamo ni Michal nga nagtudlo mahitungod sa
iyang balaan nga pagtahud alang sa arka sa pakigsaad.
Dapita ang mga estudyante sa paggahin og pipila ka minutos
ug sa pagsugyot og mga paagi nga sila makapakita og balaan
nga pagtahud ngadto sa Ginoo, sa iyang mga building, ug sa
iyang mga ordinansa.

2 Samuel 9. Ang paagi sa atong pagtagad sa uban––lakip
na niadtong kinsa atong gikonsiderar nga atong mga kaa-
way––usa ka timailhan sa atong pasalig ngadto sa atong
mga pakigsaad uban sa Ginoo, kinsa mitubos kanato.
(10–15 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna mahitungod
sa labing mapintas nga butang nga gibuhat ni bisan kinsa
ngadto kanila ug kon unsa ang ilang gibati niana nga tawo,
ug bisan sa pamilya niana nga tawo. Pangutan-a sila kon un-
sa ang ilang bation mahitungod sa pagdapit kanila alang sa
panihapon.

Pahinumdumi ang mga estudyante sa gibuhat ni Saul ngadto
kang David. Diha sa 2 Samuel 9, atong nahibaloan nga ang
usa sa mga apo ni Saul, anak nga lalaki ni Jonathan, piang
ang iyang mga tiil. Basaha og dungan ang kapitulo isip usa
ka klase ug tan-awa kon unsa ang gihimo ni David alang ni
Mephiboseth. Hisguti ang kamanggiloy-on ni David samtang
maghunahuna sa tambag sa Manluluwas diha sa Mateo
5:38–47 ug ang pasidaan ni Alma diha sa Mosiah 18:8–9.

Basaha ang 2 Samuel 9:7 aron mahibaloan kon ngano nga si
David mipakita man og kalooy ngadto ni Mephiboseth.
Ipangutana: Unsa man ang gitudlo niana kanato mahitungod
sa gugma ni David alang kang Jonathan?

Pasiuna
Diha sa 2 Samuel 1–10 atong mabasa ang mahitungod sa la-
bing maanindot nga katuigan ni Haring David. Ang mga kapi-
tulo 11–24, hinoon, nagrekord sa istorya mahitungod sa iyang
personal nga trahedya ug sa unsang paagi nga kini nakaapek-
to sa pagkahiusa sa Israel. Ang mga epekto sa wala mahinul-
soli nga sala dili malikayan––bisan sa banggiitan nga mga
hari. Sa dihang si David misulay sa pagtago sa iyang pagpana-
paw imbis nga maghinulsol, ang dagan sa iyang kinabuhi na-
usab alang sa kahangturan. Samtang magtuon kamo niini nga
mga kapitulo, tan-awa ang mga epekto sa sala ni David diha
sa iyang pamilya ug sa tibuok gingharian sa Israel.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang pagtugot sa dili putli nga mga tinguha nga mokontro-

lar sa atong mga desisyon mopalayo kanato gikan sa im-
pluwensya sa Espiritu ug modala kanato ngadto sa mas
dako nga sala ug kasubo (tan-awa sa 2 Samuel 11:2–17;
12:7–14; 13:1–19; tan-awa sa D&P 42:22–26; 63:16–18).
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• Ang wala mahinulsoli nga sala maghatag og kasubo ug dili
matago sa Dios (tan-awa sa 2 Samuel 11:1–23; 13:1–29).

• Ang Pag-ula ni Jesukristo dili hingpit nga mobayad sa sala
sa pagpatay––sa tinuyo ug dili makatarunganon nga pag-
hunos sa kinabuhi sa tawo nga inosente (tan-awa sa HJS,
2 Samuel 12:13; tan-awa usab sa 1 Juan 3:15; D&P 42:18, 79).

• Ang kaayohan sa usa ka nasud maapektohan pinaagi sa
pagkamatarung sa mga lider niini (tan-awa sa 2 Samuel
15:1–6; 19:9–10; 20:1–3; 23:1–5).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
2 Samuel 11. Ang pagtugot sa dili putli nga mga
tinguha nga mokontrolar sa atong mga desisyon

mopalayo kanato gikan sa impluwensya sa Espiritu ug
modala kanato ngadto sa mas dako nga sala ug kasubo.
(35–45 ka minutos)

Basaha ang istorya mahitungod sa switch point nga gisugilon ni
Elder Gordon B. Hinckley, kanhi sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, diha sa pasiuna alang sa 2 Samuel
11–12 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon. Hangyoa ang
mga estudyante sa paghinumdom sa istorya mahitungod sa
switch point samtang magtuon sila sa 2 Samuel 11.

Buhata ang kalihokan A for 2 Samuel 11–12 diha sa giya sa es-
tudyante sa pagtuon pinaagi sa pagdrowing og tsart diha sa
pisara ug paggamit sa mga pakisayran sa kasulatan diha sa
unang kolum sa tsart ug paghisgut kon unsay angay nga isu-
lat diha sa laing duha ka kolum. Kon ang imong mga estud-
yante nahuman na sa kalihokan, dapita sila sa pagpakigbahin
sa ilang gisulat. Tan-awa ang komentaryo alang sa 2 Samuel
11:2 ug 11:3–27 sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (p. 290)
alang sa tabang sa pagtubag sa mga pangutana nga mahi-
mong anaa sa estudyante samtang nagtuon kamo niini nga
kapitulo.

Human makompleto ang kalihokan, pangutan-a ang mga es-
tudyante kon unsa ang mga switch point diha sa kinabuhi ni
David––ang ginagmay nga mga desisyon nga naghatud kani-
ya sa usa ka hingpit nga lahing direksyon. Ipasabut og maayo
ang gidaghanon sa mga higayon ug mga paagi nga si David
mahimo gayud unta nga mobalik ngadto sa husto nga dalan
ug kon unsaon niya paghinulsol sa hingpit nga paagi sa 
matag sala sa wala pa niya ipadala si Uria aron ipapatay 
(tan-awa sa komentaryo alang sa 2 Samuel 12:13 ug sa 
unang bahin diha sa “Points to Ponder” sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, pp. 291–92).

Ang mosunod nga kalihokan nagtabang sa paghulagway sa
kaimportante sa paghimo og maalamon nga mga pagpili basi
sa mahangturon nga mga sumbanan: Diha sa pisara, pag-
drowing og usa ka mapa nga nagpakita sa dalan paingon sa
usa ka templo o paingon sa airport o estasyonan sa tren nga
mahimong modala sa usa ka tawo paingon sa templo.
Ipasubay sa usa ka estudyante ang dalan diha sa pisara, apan
sa matag dalan nga nagsanga diin gikinahanglan ang pagliko
sila kinahanglang moitsa gayud og usa ka sinsilyo. Kon kini

mahulog nga “hayang,” sila kinahanglang moliko gayud sa
tuo; kon kini mahulog nga “kulob,” sila kinahanglang moliko
gayud sa wala. Ipangutana:

• Ang usa ka tawo makaabut ba ngadto sa templo nga nag-
gamit niini nga pamaagi?

• Sa unsang paagi nga kini matandi ngadto sa paagi sa pag-
pakabuhi sa pipila ka mga tawo?

• Sa unsa man nato kinahanglang ibasi ang atong mga desis-
yon kon kita moabut sa kinasang-an sa atong kinabuhi?

• Unsa man ang nakaimpluwensya sa mga desisyon ni David?

Ipatandi sa mga estudyante si David ni Jose (tan-awa sa Genesis
39:7–12). Pangutan-a sila kon sa unsang paagi nga ang mga de-
sisyon ni Jose lahi sa kang David kon sa ilang hunahuna ngano
nga si Jose nakabuntog man sa tintasyon ug si David wala.

Ikonsiderar ang pagbahin sa klase ngadto sa gagmay nga
mga grupo ug paghatag sa matag grupo og usa ka kopya sa
Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan nga pamplet. Pagpili og
mga pahina nga imong gibati nga labing gikinahanglan o gi-
basa sa imong mga estudyante. Bahina ang matag pahina sa
managsamang paagi aron ang matag grupo magtuon sa lain-
laing mga grupo sa mga pahina. Ipatino nila ang mga sumba-
nan nga, kon sundon, manalipod kanila gikan sa mga sala
nga nahimo ni David. Ipakigbahin sa mga grupo sa klase ang
ilang nadiskubrihan.

Itandi ang Doktrina ug mga Pakigsaad 42:22–26 or 63:16–18
sa Helaman 3:29–30 kalabut sa mga sangputanan sa atong gi-
saligan aron sa pagtabang kanato nga makabalik ngadto sa
Langitnong Amahan. Awhaga ang mga estudyante nga kina-
hanglang magmatngon sa mga switch point nga ilang atuba-
ngon sa matag adlaw kon maghimo og mga pagpili nga
motabang kanila sa pagpabilin diha sa dalan paingon sa kina-
buhing dayon.

2 Samuel 12:1–23; 13:1–29. Ang wala mahinulsoli nga sala
dili matago sa Dios ug kanunay nga naghatag og kasubo.
(25–35 ka minutos)

Hangyoa ang duha ka mga estudyante sa pag-andam ug pag-
basa sa panagsultihanay tali ni propeta Nathan ug ni Haring
David diha sa 2 Samuel 12:1–14. Human sa ilang pagpasun-
dayag, isulat ang mosunod diha sa pisara: adunahan nga tawo,
kabus nga tawo, daghang panon sa karnero ug mga panon sa baka,
ug nati nga bayeng karnero. Hisguti ang bisan unsa sa mosunod
nga mga pangutana nga imong gibati nga makatabang:

• Sa unsa man nagrepresentar kini nga mga simbolo sa sam-
bingay ni Nathan?

• Sa unsang paagi nga si David sama sa adunahan nga tawo
nga may daghang mga panon sa karnero?

• Sa inyong hunahuna ngano nga si Nathan migamit man og
usa ka sambingay aron mapadayag ang sala ni David?

• Hain sa mga sala ni David ang labing grabe––ang panapaw o
ang pagpatay? (tan-awa sa Alma 39:5; tan-awa usab sa HJS,
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2 Samuel 12:13; ang komentaryo alang sa 2 Samuel 12:13 ug
sa unang bahin sa “Points to Ponder” sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, pp. 291–92).

Ipasabut og maayo nga kadto labing minus siyam ka bulan
human sa pagkasala ni David nga si Nathan miadto kaniya
(tan-awa sa 2 Samuel 11:26–27). Kita walay rekord sa bisan
unsa nga paningkamot ni David sa paghinulsol sa wala pa
niana nga panahon.

Drowinga ang mosunod nga tsart diha sa pisara, nga isulat
lamang ang mga pakisayran sa kasulatan diha sa mga kolum
ubos sa mga ulohan:

Bahina ang klase ngadto sa duha ka grupo ug sanguni ang usa
ka grupo sa pagbasa sa mga pakisayran sa kasulatan diha sa
“Gipanagna nga mga Sangputanan” nga kolum ug tan-awa ug
ilista diha sa pisara kon unsa ang gipanagna ni Nathan mao ang
mga sangputanan sa mga sala ni David. Ipapangita sa laing
grupo ang mga pakisayran sa kasulatan diha sa “Katumanan sa
mga Panagna” nga kolum ug ilista kon sa unsang paagi nga
ang mga panagna ni Nathan nangatuman. Hisguti ang mga tra-
hedya niadto nga mga sangputanan ug kon sa unsang paagi
nga kini mahimong malikayan.

Samtang naghisgut sa mga sangputanan sa mga sala ni David,
mahimo usab nimo nga basahon ang asoy mahitungod nila ni
Amnon ug Tamar nga makita diha sa 2 Samuel 13:1–29. Kini
importante nga timan-an nga si Amnon nagplano uban sa usa
ka higala kon unsaon sa pagtagbaw sa iyang ka higal ug dayon
gikasilagan ang iyang igsoong babaye ug gipapahawa niya kini.
Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Samuel 13:15–20, 23–29 ug
pangutana:

• Unsa man ang gibuhat ni Tamar human siya gihugawan?

• Unsa man ang nahitabo ni Amnon?

• Sa unsang paagi nga kini makonsiderar usab nga mga
sangputanan sa sala ni David? (tan-awa sa komentaryo
alang sa 2 Samuel 13:1–14 ug 13:15–22 sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 295).

Ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad
132:39 aron masayud sa mahangturon nga mga sangputanan
alang sa mga sala ni David. Sultihi sila nga ang Salmo 51
gisulat human sa panagkita ni David uban kang Nathan.
Basaha ang salmo uban sa imong mga estudyante ug hisguti
kon unsa ang gibati ni David human niana nga panagkita.
Hisguti kon ngano nga ang uban nga mga tawo maghulat
hangtud nga sila masakpan una sila maghinulsol.

Basaha ang pamahayag gikan ni Presidente Ezra Taft Benson
diha sa seksyon sa “Pagsabut sa mga Kasulatan” alang sa
2 Samuel 13–14 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon. Kini
tingali ang tukma nga panahon sa pagpakigbahin sa imong
pagpamatuod mahitungod sa kabug-at nga nawala ug sa pag-
bati og kalinaw nga moabut tungod sa paghinulsol.

1 Samuel 16–2 Samuel 24. Ang atong mga desisyon ma-
kaapekto sa atong umaabut. (25–30 ka minutos)

Si David nakadawat og kalig-on gikan sa Dios nga nakatabang
kaniya sa pagbuntog sa daghan nga mga babag diha sa iyang
kinabuhi. Hinoon, “ang iyang sala uban ni Bath-sheba gisun-
dan og nagsunod-sunod nga mga kalisdanan nga nagdaut
sa katapusan nga kawhaan ka mga tuig sa iyang kinabuhi”
(Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “David,” 39–40).

Isulat ang mosunod nga mga ulohan ug ang kauban nga mga
pakisayran sa kasulatan diha sa pisara, ipabilin ang mga sum-
mary diha sa parentheses. Ipabasa sa katunga sa mga estudyante
ang mga kasulatan gikan sa unang grupo ug ipapangita ang
kamatuoran kon giunsa ni David pagsunod ug pagsalig sa
Dios. Ipabasa sa uban nga mga estudyante ang mga kasulatan

Gipanagna nga mga
Sangputanan

2 Samuel 12:10 (Ang es-
pada dili mobulag gikan
sa balay ni David.)

2 Samuel 12:11 (Ang dau-
tan motindog batok kang
David gikan sa iyang kau-
galingong pamilya.)

2 Samuel 12:11–12 (Ang
mga asawa ni David pa-
gahugawan atubangan sa
mga tawo. Kini tradisyon
nga kon ang usa ka lalaki
kinsa mokuha sa asawa
sa kanhi hari mahimo
nga hari.)

2 Samuel 12:12 (Bisan og
ang mga sala ni David 
gihimo sa tago, ang mga
silot sa Ginoo ipadayag
ngadto sa tibuok nga
Israel.)

2 Samuel 12:14 (Ang anak
nga matawo sa panapaw
nga pakigrelasyon ni
Bath-sheba mamatay.)

Katumanan sa mga
Panagna

2 Samuel 13:26–29;
18:14–15; 1 Mga Hari 2:25
(Amnon, Absalom, ug
Adonias, ang anak nga
lalaki ni David, nag-
antus sa mabangis nga
mga kamatayon.)

2 Samuel 15:6–14; 16:11
(Ang anak nga lalaki ni
David nga si Absalom mi-
batok ug mitinguha sa
pagpalagpot sa iyang
amahan. Gani siya miti-
nguha sa kinabuhi ni
David.)

2 Samuel 16:21–22 (Si
Absalom dayag nga mi-
hugaw sa napulo ka mga
asawa sa iyang amahan.)

2 Samuel 16:21–22 (Si
Absalom dayag nga miku-
ha sa mga puyo-puyo ni
David gikan kaniya.)

2 Samuel 12:15–18 (Bisan
og si David nagpuasa ug
nag-ampo sulod sa pito ka
adlaw, ang bata namatay.)

Ang Ikaduhang Basahon ni Samuel
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gikan sa ikaduhang grupo ug ipapangita ang mga kalisdanan
nga misunod sa sayop nga mga binuhatan ni David. Hangyoa
ang duha ka mga grupo sa pagpadala og mga estudyante
ngadto sa pisara ug isulat ang mubo nga summary sa ilang
mga nadiskubrihan.

1. Ang kinabuhi ni David sa sinugdanan

• 1 Samuel 17:45–49 (Iyang napatay si Goliath, uban sa ta-
bang sa Dios.)

• 1 Samuel 24:3–7 (Siya midumili sa pagdaut kang Saul,
bisan pa man sa pagsulay ni Saul og patay kaniya.)

• 2 Samuel 5:19, 25 (Siya mitinguha ug misunod sa Ginoo.)

• 2 Samuel 8:6, 15 (Siya gipanalipdan sa Ginoo; siya maa-
lamon nga naghukom.)

• 2 Samuel 9:1–3, 7, 13 (Siya miamuma sa dili makalakaw
nga si Mephi-boseth.)

2. Ang kinabuhi ni David sa kaulahian

• 2 Samuel 13:1–2, 10–14, 27–29 (Si Amnon milugos sa
iyang igsoong babaye sa laing inahan nga si Tamar.)

• 2 Samuel 15:1–6, 12 (Si Absalom mihulhog sa mga tawo
sa pagsukol batok ni David.)

• 2 Samuel 16:11 (Si Absalom mitinguha sa pagpatay ni
David.)

• 2 Samuel 18:9–10, 14, 33 (Si Absalom gipatay.)

• 2 Samuel 20:1–2 (Ang mga tribo sa Israel mialsa batok ni
David.)

Kon wala nimo matun-i kini nga mga kapitulo uban sa imong
klase, ang imong mga estudyante magkinahanglan og tabang
mahitungod sa panghitabo aron masabtan kining mubo nga
mga asoy nga may kalabutan ngadto ni David, ilabi na niad-
tong may kalambigitan sa kinabuhi ni David sa kaulahian.
Hatagi ang mga estudyante uban sa mosunod nga impormas-
yon aron sa pagtabang kanila:

• Si Mephi-boseth mao ang anak nga lalaki ni Jonathan, kin-
sa gisaaran ni David nga amumahan (tan-awa sa 1 Samuel
20:14–16).

• Si Tamar ug si Absalom mga anak ni David kang Maacah
(tan-awa sa 2 Samuel 3:3; 13:1).

• Si Amnon mao ang kinamagulangang anak nga lalaki ni
David, nga natawo ni Ahinoam (tan-awa sa 2 Samuel 3:2).

Mahimo usab nimo nga patan-awon ang mga estudyante
ngadto sa mga ulohan nga kapitulo diha sa ilang mga Biblia
o paghatag og impormasyon gikan sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel nga may kalabutan sa mga pakisayran sa
kasulatan. Ipatandi sa mga estudyante ang kinabuhi ni

David sa wala pa siya makasala ug human siya nakasala
kang Bath-sheba pinaagi sa pagbasa sa 1 Nephi 8:24–28 ug
hisguti kon unsay kalabutan niini sa kinabuhi ni David.

Hangyoa ang mga estudyante sa paglista og pipila ka mga ra-
son kon ngano nga ang usa ka tawo kinsa sa makausa daw
adunay usa ka lig-on nga pagpamatuod mawala gikan sa dalan
sa ebanghelyo. (Ayaw paghisgut og piho nga mga binuhatan
ug mga pangalan sa mga indibidwal.) Pangutan-a kon sa un-
sang paagi nga ang usa ka tawo kinsa adunay daghan kaayo
nga mga panalangin makapahimulag sa ilang mga kaugali-
ngon nga layo kaayo gikan sa Ginoo.

Hisguti ang kalipay nga maoy mga resulta gikan sa pagpuyo
nga putli ug limpyo. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod
nga kadtong kinsa mibiya sa dalan sa Ginoo mahimong mag-
hinulsol ug makadawat sa hingpit nga kalipay sa kapasaylo-
an. Ipakigbahin ang mosunod nga saad ug pahimangno
kalabut sa paghinulsol gikan ni Elder Richard G. Scott, usa ka
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Si Lucifer mobuhat sa tanan diha sa iyang gahum aron
sa pagpabilin kaninyo nga ulipon. Kamo pamilyar sa
iyang mga estratehiya. Siya mohunghong: ‘Wala gayuy
usa nga masayud.’ ‘Kausa na lang.’ ‘Dili ka makahimo
sa pag-usab; misulay na ka kaniadto ug napakyas.’
‘Ulahi na kaayo; layo na kaayo ang imong naabtan.’
Ayaw siya tuguti nga mopawala sa inyong paglaum.

“Kon inyong pilion ang dalan nga nagsaka, kana nga
mas lisud nga dalan sa Manluluwas, adunay mga gan-
ti diha sa agianan. Kon kamo nagbuhat og usa ka bu-
tang nga matarung, kon kamo nakigbatok sa tintasyon,
kon kamo nakakab-ot og usa ka tumong, kamo mobati
og nindot kaayo mahitungod niini. Kini usa ka lahi ka-
ayo nga matang sa pagbati kay sa inyong bation kon
kamo makalapas sa mga sugo––sa kinatibuk-an lahi
gayud kaayo nga pagbati. Kini nagdala og usa ka piho
nga gidak-on sa kalinaw ug kahupay ug naghatag og
kadasig nga mopadayon sa unahan.

“Kon kamo mag-ampo alang sa panabang, ang Ginoo
mobutang diha sa inyong dalan og mga lider sa pries-
thood kinsa motambag ug mga higala kinsa mohatag
og suporta kon kamo motugot kanila. Apan hinumdu-
mi, sila makatabang lamang pinaagi sa inyong pagsu-
nod sa mga balaod nga gihulagway ni Kristo alang sa
panaw. Ang bisan unsa nga kalamboan kinahanglan
gayud nga nagagikan sa inyong kaugalingon nga de-
terminasyon nga mag-usab (tan-awa sa Mosiah
3:17–20)” (sa Conference Report, Abr. 1990, 95–96; o
Ensign, Mayo 1990, 74).
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Diha sa Hebreohanon nga teksto, ang 1 ug 2 Mga Hari usa ka
basahon nga gitawag og Mga Hari. Ang pagbahin niini nga ba-
sahon ngadto sa duha ka mga basahon una nga gihimo diha
sa Septuagint (ang Greek nga hubad sa Daang Tugon) ug gi-
sundan diha sa labing ulahi nga mga bersyon sa Biblia. Kining
duha ka mga basahon mao ang sumpay sa 1 ug 2 Samuel (ang
ikaduhang mga ulohan nagpakita nga kini “kasagaran nga gi-
tawag” og ang ikatulo ug ang ikaupat nga basahon sa Mga
Hari) ug naglangkob sa kasaysayan sa mga hari sa Israel gikan
sa pagpangalagad ni Samuel (gibana-bana nga 1095 b.c.) hang-
tud sa pagkaulipon sa Babelonia (gibana-bana nga 587 b.c.).
Kon kinsa man ang nagsulat sa Mga Hari mitigum sa kasaysa-
yan gikan sa mga rekord nga wala na, sama sa “ang basahon
sa mga buhat ni Solomon” (1 Mga Hari 11:41) ug ang basahon
sa mga cronicas sa mga hari sa Israel ug sa Juda (tan-awa sa
1 Mga Hari 14:19, 29; tan-awa usab sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Hari, mga” p. 77).

Ang unang katunga sa 1 Mga Hari nagsaysay sa istorya ni
Solomon––sa sinugdan isip usa ka lider sa Israel sa panahon
sa dili hilabwan nga kalampusan ug sa kaulahian isip usa ka
napukan sa espirituhanong paagi nga lider kinsa nangulo sa
iyang katawhan paubos sa sama nga dalan. Sa katapusan nga
paghari ni Solomon, ang Israel nakasinati og usa ka temporal
ug espiritwal nga kaut-ot nga misangput sa pagkabahin sa
iyang gingharian sulod sa tuig sa iyang kamatayon. Samtang
magbasa kamo, tinoa ug ikonsiderar ang mga rason alang sa
makalilisang nga pagkapukan ni Solomon ug sa Israel.

Ang ikaduhang katunga sa 1 Mga Hari nagsaysay mahitu-
ngod sa nabahin nga gingharian sa Israel. Kini naghisgut og
pipila ka politikanhon nga kasaysayan apan kini mas labaw
nga naghisgut kon sa unsang paagi nga ang politikanhon nga
mga lider mituman sa ilang mga pakigsaad sa Dios nga gihi-
mo uban sa Israel. Ang labing dako nga pagtagad mao kad-
tong mga hari nga labing nailhan sa pagtuman o wala
pagtuman sa mga pakigsaad ug sa mga propeta kinsa misang-
yaw ngadto kanila. Kita makakat-on og mga leksyon gikan sa
maayo ug sa dautan nga mga ehemplo diha sa 1 Mga Hari.

Pasiuna
Ang unang ikanapulo nga mga kapitulo sa 1 Mga Hari naghu-
lagway kon sa unsang paagi nga si Solomon, anak nga lalaki
ni David, miani sa mga ganti sa mga kalampusan sa pagka-
sundalo sa iyang amahan. Iyang napanunod ang kalinaw, ka-
lamboan, ug seguridad ug mipadayon sa unsay gitawag sa
Israel og “Bulawanon nga Panahon.” Isip usa ka indibidwal, si
Solomon gisaaran ug nakadawat og kaalam, mga katigayunan,

dungog, ug taas nga kinabuhi. Ang mga lalaki ug mga babaye
gikan sa tanan nga hut-ong sa katilingban ug gikan sa dag-
hang mga nasud nagtinguha og kaalam gikan kaniya.

Ang kinadak-an nga nahimo ni Solomon mahimong makonsi-
derar nga mao ang pagtukod ug pagpahinungod sa usa ka
templo sa Dios. Kini gitrabaho sa gibana-bana nga 200,000 ka
mga tawo nga nahuman sa pito ka tuig. Katingalahan nga
mga pagpakita ang nahitabo sa pagpahinungod niini.

Si Solomon sa kaulahian mitalikod sa Ginoo. Samtang magtu-
on kamo niini nga mga kapitulo, tan-awa kon ngano nga nag-
malampuson siya sa sinugdanan sa iyang kinabuhi––sa
espirituhanon ug temporal nga paagi. Itandi kini sa kaulahian
sa iyang kinabuhi ug sa mga binuhatan nga nagdala ngadto
sa iyang pagkapukan ug sa pagkapukan sa iyang katawhan.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga tawag sa pagserbisyo sa gingharian sa Dios moa-

but pinaagi sa inspirasyon sa tukma nga mga awtoridad
(tan-awa sa 1 Mga Hari 1:5–10, 28–31).

• Ang Ginoo mahimuot kon kita tinuoray gayud nga nagti-
nguha sa pagkamatarung ug mopanalangin kanato sumala
niana (tan-awa sa 1 Mga Hari 2:1–4; 3:5–15; 4:29–30;
10:14–23; tan-awa usab sa Alma 29:4).

• Ang Ginoo nagmando sa iyang mga tawo sa pagtukod og
mga templo tungod kay kini importante ngadto sa mahi-
nungdanong plano sa kalipay ug mao ang mga dapit diin
ang Dios mobu-bu sa iyang mga panalangin nganha sa
iyang katawhan (tan-awa sa 1 Mga Hari 5; 6:14–38; 7:13–51;
D&P 132:19–20).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

1 Mga Hari 3. Kita makadawat sumala sa atong mga ti-
nguha, maayo man kini o dautan. Kita kinahanglan nga
mohimo sa atong mga tinguha nga nahiuyon sa kabubut-
on sa Ginoo. (25–35 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang inyong pangayoon kon ang Ginoo o ang
iyang sinugo nga moduol kaninyo ug moingon nga inyong
maangkon ang bisan unsay inyong gusto? Ngano man?

• Basaha ang 1 Mga Hari 3:3–5. Kinsa man ang nakadawat sa
susama nga tanyag?

• Kinsa ang mihimo niana nga tanyag kang Solomon?

• Basaha sa 1 Mga Hari 3:6–9. Unsa man ang gitinguha ni
Solomon gikan sa Ginoo?

Isulat ang usa ka masinabtanong kasingkasing o kaalam diha sa
pisara ug hisguti kon ngano nga kana man ang gusto ni

1 Mga Hari 1–10
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Solomon. Ipaila sa mga estudyante ang mga pulong ug hug-
pong sa mga pulong nga nagpakita sa nga kinaiya ni
Solomon nianang higayona. Itandi ang iyang pag-angkon nga
usa ka “gamay nga bata” ngadto sa Mateo 18:1–5; Mosiah
3:19; o 3 Nephi 11:37–38. Ipabasa nila ang 1 Mga Hari 3:10–14
ug pangutan-a sila kon ngano nga ang gipangayo ni Solomon
nakapahimuot sa Ginoo.

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna kon sa unsang
paagi nga ang gipangayo ni Solomon matandi sa unsay ilang
pangayoon. Ipangutana:

• Sa inyong hunahuna unsa man kaha ang bation sa Ginoo
mahitungod sa inyong personal nga hangyo?

• Gawas sa kaalam, unsa pa man ang gihatag sa Ginoo
ngadto ni Solomon?

Isulat ang mga katigayunan, dungog, ug taas nga kinabuhi, kon
magmasulundon diha sa pisara. Kon kamo aduna pay oras, ba-
saha ug hisguti ang nailhan na kaayo nga ehemplo sa hinatag
sa Dios nga kaalam ni Solomon diha sa 1 Mga Hari 3:16–28.

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Neal A. Maxwell:

Basaha ang Alma 29:4–5 uban sa mga estudyante ug pangutana:

• Unsa man ang gisaad sa Ginoo sa tanan kinsa adunay ma-
tarung nga mga tinguha?

• Unsa man ang iyang mga saad kon ang atong mga tinguha
dili matarung?

• Ang pagpanlimbasug ba uban sa pipila ka mga tinguha
nga mas ubos pa kay sa matarung nagpasabut nga kita
walay paglaum ug dili gayud mahimong matarung? (tan-
awa sa Ether 12:27).

• Ngano nga dili man nato kanunay nga madawat ang unsay
atong gipangayo bisan og ang Ginoo miingon nga “panga-
yo ug kamo makadawat” sa daghang mga higayon diha sa
mga kasulatan? (tan-awa sa Helaman 10:4–5; 3 Nephi
18:20; Mormon 9:27–28; D&P 8:10; 50:29; 88:64–65; tan-awa
usab sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “pag-ampo,” ang
katapusang tulo ka mga paragraph, pp. 185–86).

1 Mga Hari 6–9. Ang templo balay sa Dios ug mahinung-
danon ngadto sa plano sa kalipay. (20–30 ka minutos)

Pagpakita sa mga estudyante og usa ka hulagway sa usa ka
templo ug pangutana kon ngano nga ang mga templo mahi-
nungdanon man kaayo ngadto sa plano sa kalipay.

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Howard W. Hunter:

Ribyuha ang 1 Mga Hari 6 ug 2 Cronicas 2–4 uban sa imong
mga estudyante ug hisguti ang kantidad ug paningkamot nga
nahimo sa pagtukod sa Templo ni Solomon. Ipangutana:
Ngano nga sila si David ug Solomon––ug ngano nga ang
Simbahan karon––naghimo og ingon nga paningkamot ug
kantidad aron sa pagtukod og usa ka matahum nga building
alang sa balay sa Ginoo?

Isulat ang Balay sa Ginoo diha sa pisara. Hangyoa ang mga es-
tudyante sa paghunahuna ug dayon sa paghatag og mahuna-
hunaon nga tubag ngadto sa pangutana: Unsa man ang
ipasabut sa “balay sa Ginoo”? Ipabasa nila ang Exodo 25:8;
1 Mga Hari 6:11–13; Doktrina ug mga Pakigsaad 124:25–27.
Ipangutana: Kay nasayud nga ang mga templo mao ang mga
balay sa Ginoo, unsa man ang kinahanglan nato nga kinaiya
ngadto niini?

Ipakigbahin ang duha ka mosunod nga mga konsiderasyon
samtang naghisgut kamo sa mga templo isip mga balay sa
Ginoo:

1. Ang mga templo gipahinungod ngadto sa Ginoo. Ipabasa
sa mga estudyante ang 1 Mga Hari 8:1, 10–14 ug ipareport
ang nahitabo sa adlaw nga ang templo gipahinungod nga
nagpakita nga kini tinuoray gayud nga balay sa Ginoo.
Ipangutana: Unsa man ang nahitabo diha sa 1 Mga Hari
9:1–3 nga nagpakita usab sa pagdawat sa Ginoo sa templo?
Mahimo nimo nga itandi ang pagpahinungod sa Templo ni
Solomon sa pagpahinungod sa Templo sa Kirtland (tan-
awa sa D&P 110). Kon adunay mga estudyante nga naka-
tambong na og pagpahinungod sa templo, dapita sila sa
pagpakigbahin sa ilang kasinatian uban sa klase.

2. Walay mahugaw nga butang ang makasulod sa templo
human kini mapahinungod. Pangutan-a ang mga estud-
yante: Sa ingon niana nga maanindot nga espirituhanong
mga kasinatian nga nag-uban sa templo, ngano nga dili
man tanan makasulod sa mga templo ug makaambit sa
Espiritu? Ngano nga gikinahanglan man ang usa ka reko-
mend sa templo? (tan-awa sa 1 Nephi 15:34; D&P 97:15–17).
Kini may kalabutan kon ngano nga atong gipahinungod
ang mga templo. Ipasabut og maayo nga human sa pagpa-
hinungod sa templo, si Solomon ug ang Ginoo mihatag og

“Ang tanan natong paningkamot sa pagsangyaw sa
ebanghelyo, paghingpit sa mga Santos, ug pagtubos sa
mga patay mopaingon ngadto sa balaan nga templo.
Kini tungod kay ang mga ordinansa sa templo mahi-
nungdanon gayud kaayo; kita dili makabalik ngadto sa
presensya sa Dios kon wala kini. Ako moawhag sa ta-
nan sa pagsulod sa templo nga takus o sa pagpaning-
kamot paingon sa adlaw nga kamo makasulod
nianang balaan nga balay aron sa pagdawat sa inyong
mga ordinansa ug mga pakigsaad” (in Conference
Report, Okt. 1994, 118; o Ensign, Nob. 1994, 88).

“Ang atong padayon nga gitinguha, sa dili madugay,
mao ang mahitabo kanato sa katapusan ug mao ang
atong madawat diha sa kahangturan. ‘Kay Ako, [mii-
ngon ang Ginoo], mohukom sa tanan nga mga tawo
sumala sa ilang mga buhat, sumala sa tinguha sa ilang
mga kasingkasing’ (D&P 137:9; tan-awa usab sa
Jeremias 17:10)” (sa Conference Report, Okt. 1996, 26; o
Ensign, Nob. 1996, 21).
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piho nga tambag sa mga tawo aron sila masayud nga ang
templo dili diha-diha dayon mohatag kanila sa tanan nga
mga panalangin. Ipabasa sa mga estudyante ang 1 Mga
Hari 8:55–61ug 9:3–9 ug ipalista ang tambag nga gihatag sa
mga tawo mahitungod sa ilang templo. Ipangutana: Sa un-
sang paagi nga kini magamit sa pagdawat sa mga panala-
ngin sa templo karon? Pananglitan, kanus-a man ang mga
panalangin sa endowment moabut kanato? O ang mga pana-
langin nga makasal diha sa templo? (Dili lamang sa higa-
yon sa atong pagdawat niini, apan sa higayon nga kita
motuman sumala sa mga pakigsaad nga atong gihimo nia-
na nga higayon.)

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 97:12–16 ug ipakigba-
hin ang imong pagpamatuod mahitungod sa mga templo ka-
ron isip mga balay sa Ginoo.

Pasiuna
Si Haring Solomon, sama nila ni Saul ug David nga nag-una
kaniya, misugod sa iyang paghari uban sa saad sa pagkaha-
langdon (tan-awa sa pasiuna sa 1 Mga Hari 1–11 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, p. 1). Apan, sama usab nila ni Saul
ug David, si Solomon mitalikod sa Ginoo diha sa kaulahian
sa iyang mga tuig. Ang pag-apostasiya ni Solomon nagdala sa
tibuok Israel ngadto sa pagpakasala ug pagkawala sa protek-
syon sa Ginoo.

Human sa kamatayon ni Solomon, ang nahiusa nga ginghari-
an sa Israel nabahin ug wala na gayud moabut sa ang-ang sa
pagkabantugan ug pagkagamhanan nga natagamtaman ubos
sa pagdumala nila ni David ug Solomon. Samtang nagtuon
kamo sa mga kapitulo 11–16 pangitaa ang sayop nga mga
pagpili nga gihimo ni Solomon nga midala kaniya palayo sa
Ginoo. Timan-i usab kon sa unsang paagi nga ang mga sala sa
hari nakaapekto sa mga tawo ug sa nasud.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Bisan unsa pa man ang atong mga calling, mga talento, ug

mga panalangin, kon kita dili mapainubsanon nga mosalig
sa Ginoo kita mapakyas (tan-awa sa 1 Mga Hari 11:6–26;
tan-awa usab sa 2 Nephi 32:9; D&P 3:4).

• Kita kinahanglan nga mopili og matarung nga mga tawo
nga mahimo nato nga mga lider tungod kay ang dili mata-
rung nga mga lider makadala sa ilang katawhan ngadto
sa pagpakasala (tan-awa sa 1 Mga Hari 12:6–14, 25–33;
18:1–18; 22:1–29; tan-awa usab sa D&P 98:9–10).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
1 Mga Hari 11. Sila si Saul, David, ug Solomon mi-
sugod sa ilang mga paghari uban sa pagkamapai-

nubsaon, nga may talagsaon nga talento ug potensyal,
apan ang matag usa mitalikod sa Ginoo ug napakyas sa
pagkab-ot sa ilang potensyal. (25–35 ka minutos)

Pahinumdom: Adunay ikaduhang sinemana nga sugyot sa
pagtudlo, alang sa 1 Mga Hari 17–19. Kini mahimong dunga-
non o bulagon sa paggamit.

Paghisgut og usa ka panghitabo nga nasayran sa imong mga
estudyante nga ang tanang mga butang ingon og maayo kaa-
yo sa sinugdanan apan ang tanan nahimong dili maayo sa ka-
tapusan, sama sa usa ka atleta nga hapit na gyud modaug
apan tungod sa pipila ka rason napildi. Pangutan-a ang mga
estudyante:

• Unsa man ang inyong bation mahitungod niana nga pang-
hitabo?

• Ang tanan ba nga mga panghitabo sa atong mga kinabuhi
dili maayo og katapusan?

• Basaha ang 2 Nephi 2:27. Unsa man ang gitudlo niini mahi-
tungod sa atong pagkontrolar sa resulta sa mga panghitabo
sa atong mga kinabuhi?

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna mahitungod sa
mga kausaban nga nahitabo diha sa mga kinabuhi nila ni Saul
ug David. Ipangutana:

• Unsa man ang pagkasama niining mga tawhana sa dihang
sila gitawag nga mahimong hari? (tan-awa sa 1 Samuel 9:2;
1 Samuel 16:7, 12–13; 1 Mga Hari 3:3–10).

• Sa unsang paagi nga sila nausab diha sa katapusan sa ilang
mga paghari? (tan-awa sa 1 Samuel 15:22–26; 2 Samuel
12:7–12).

Sultihi ang mga estudyante nga ang anak nga lalaki ni David
nga si Solomon adunay susama nga istorya. Basaha ang
Deuteronomio 17:14–20 uban kanila ug ipalista nila ang mga
pasidaan nga gihatag ni Moises ngadto sa umaabut nga hari
sa Israel. Ipabasa nila ang 1 Mga Hari 10:14, 26–27; 11:3, nga
mangita kon giunsa ni Solomon sa pagbaliwala sa mga pasi-
daan ni Moises. Hisguti kon sa unsang paagi nga malikayan
unta ni Solomon ang iyang mga sala.

Basaha ang 1 Mga Hari 11:1–10 uban sa mga estudyante ug
hisguti kon ngano nga si Solomon nakigminyo man og lang-
yaw nga mga asawa diha sa gawas sa pakigsaad ug unsa ang
grabeng sala nga miresulta gikan niadto nga mga kaminyoon.
Ipangutana: Unsa man ang makalilisang nga mga sangputa-
nan sa pag-apostasiya ni Solomon? (tan-awa sa 1 Mga Hari
11:14–43).

Hangyoa ang mga estudyante sa paghinumdom sa gisulti sa
Ginoo ngadto sa mga Israelita sa ilang unang pagpangayo og
usa ka hari (tan-awa 1 Samuel 8). Kay nakakat-on mahitungod
sa tulo ka dili matarung nga mga hari, dapita ang mga estud-
yante sa paghunahuna nga sila ang tigsulat sa 1 Mga Hari ug
pasulata og “ug sa ingon atong makita” ang pamahayag nga
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nagtingub sa gitudlo sa kasinatian sa mga hari sa Israel.
Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang gisu-
lat, ug hisguti kon unsay ilang nakat-unan gikan sa mga sayop
nila ni Saul, David, ug Solomon.

1 Mga Hari 12. Ang yano nga mga desisyon mahimong
adunay grabe nga mga sangputanan, bisan ngadto sa
umaabut nga mga henerasyon. (20–30 ka minutos)

Isulat ang mosunod nga pamahayag diha sa pisara: Ang atong
mga kinabuhi kasagaran nga maapektohan kaayo o mausab pinaagi
sa ginagmay nga mga desisyon o mga panghitabo, sama sa nahitabo
sa kasaysayan sa mga kanasuran. Kon mahimo, pagpakita sa
mga estudyante og usa ka bisagra ug ipasabut nga kon kini
ilihok og gamay kini moabli og dako sa pultahan. Ipapasabut
nila kon sa unsang paagi nga ang pamahayag diha sa pisara
tinuod ug dapita sila sa paghatag og mga ehemplo kon sa un-
sang paagi nga ang usa ka gamay nga desisyon makaapekto
kaayo sa umaabut. Ipangutana:

• Unsa nga mga desisyon ang nakapausab sa inyong kinabu-
hi o sa mga kinabuhi sa uban?

• Sa unsang paagi nga kadtong mga desisyon nakaapekto sa
uban?

Dapita ang mga estudyante sa pagdiskobre sa pipila ka “mga
bisagra” nga miusab sa dalan sa kasaysayan sa Israel pinaagi
sa pagtuon sa mga desisyon nila ni Roboam ug Jeroboam ug
sa paghisgut kon unsa unta ang mga pagpili ang kinahanglan
nilang himoon.

• Roboam: Basaha ang 1 Mga Hari 12:1–24 ug 14:21–31 ug
ipaila ang mga desisyon nga gihimo ni Roboam. Ipatandi
sa mga estudyante ang iyang mga desisyon uban sa gipahi-
mangno sa Ginoo nga buhaton sa mga lider diha sa 1 Mga
Hari 12:7; Mateo 20:25–27; Doktrina ug mga Pakigsaad
50:26; 121:39. Ipangutana: Unsa man ang mga resulta sa
mga desisyon ni Roboam?

• Jeroboam: Basaha ang 1 Mga Hari 11:26–40 ug 12:25–33;
14:1–20 ug ipaila ang mga desisyon nga gihimo ni
Jeroboam. Ipangutana: Unsa man ang katarungan ang gi-
hatag ni Jeroboam sa pagtalikod sa Israel ngadto sa pag-
simba sa dios-dios? (tan-awa sa 1 Mga Hari 12:28). Itandi
ang iyang katarungan sa atong kalagmitan sa pagbaliwala
sa mga sugo nga daw malisud. Pangutan-a ang mga estud-
yante kon unsa ang mga kakuyaw sa ingon nga mga pa-
ngatarungan. Ribyuha ang 1 Mga Hari 13; 2 Cronicas
11:13–17; ug 1 Mga Hari 19:10 ug pangutana kon unsa ang
mga resulta sa mga desisyon ni Jeroboam.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut sa malungtaron
nga mga epekto sa mga desisyon nila ni Roboam ug Jeroboam
pinaagi sa pagbuhat sa mosunod:

• Tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan Mapa 3, “Ang
Pagkabahinbahin sa Canaan taliwala sa Napulog Duha ka
mga Tribo sa Israel”.

• Basaha ang 1 Mga Hari 15:25–26; 16:2, 25–26, 30–31;
22:51–52; 2 Mga Hari 3:1–3; 10:29–31; 13:6, 11; 14:24; 15:9,
18, 24, 28 ug pangitaa ang komon nga konsepto.
Ipangutana: Unsa man ang gitudlo sa konsepto nga “pag-
lakaw sa dalan ni Jeroboam” mahitungod sa malungtaron
nga mga epekto sa mga desisyon sa usa ka tawo?

• Ipasabut kon sa unsang paagi nga ang mga pagsakop sa
Babelonia ug Asiria sa Israel ug Juda usa ka resulta sa ilang
pagkadautan (tan-awa sa pagpalambo nga mga seksyon D
ug G sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 113–16, 231–33).

Awhaga ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa mga sang-
putanan sa mga desisyon nila ni Roboam ug Jeroboam ug sa
pagpamalandong sa mga sangputanan sa ilang kaugalingon
nga daw ginagmay nga mga pagpili.

Pasiuna
Si propeta Elijah [Elias] gipaila diha sa 1 Mga Hari 17–22. Siya
mibuhi sa patay, mipakanaog og kalayo gikan sa langit, mipa-
hinabo sa kalangitan nga pugngan ang ulan, misangkap og
usa ka tadyaw sa harina nga dili mahutdan, ug gikuha gikan
sa yuta sa usa ka karwahe sa kalayo. Ang iyang mortal nga
mga binuhatan nakapahimo kaniya nga usa sa mga bayani
nga labing bantugan diha sa kasaysayan sa Israel, ug ang paa-
gi nga siya gikuha gikan sa yuta, inubanan sa panagna diha
sa Malaquias 4:5–6, nagdala sa masulundon nga mga kataw-
han nga Judeo sa paggahin og luna alang kaniya sa matag
pasko sa Pagpalabay agig pagpaabut sa iyang pagbalik. Wala
mahibaloi ngadto sa kadaghanan sa kalibutan, si Elijah miba-
lik niadtong 1836, sa adlaw sa Pagpalabay, agig katumanan
sa panagna ni Malaquias (tan-awa sa D&P 110:13–16).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang dagko nga mga milagro nahinabo pinaagi sa gahum

sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo (tan-awa sa 1 Mga
Hari 17:1–22; 18:31–39).

• Ang Dios mas gamhanan kay ni Satanas ug sa iyang mga
sumusunod (tan-awa sa 1 Mga Hari 18:19–39; tan-awa usab
sa Juan 17:3).

• Ang usa ka paagi nga ang Dios mamulong ngari kanato
mao ang diha sa usa ka “ligdong nga hinagawhaw nga
tingog” (tan-awa sa 1 Mga Hari 19:11–12; tan-awa usab sa
1 Nephi 17:45).

1 Mga Hari 17–22
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
1 Mga Hari 17–19. Ang dagko nga mga milagro
nahinabo pinaagi sa gahum sa hugot nga pagtuo

diha ni Jesukristo. (40–50 ka minutos)

Isip usa ka klase, kantaha ang “Nephi’s Courage” (Children’s
Songbook, p. 120) o usa ka tukma nga himno nga nagtudlo sa
gahum sa matinud-anon nga pagkamasulundon. Basaha ang
1 Nephi 3:7 ug hisguti kon sa unsang paagi nga kini ingon ka
dako nga pagpahayag sa hugot nga pagtuo.

Sultihi ang mga estudyante nga ang 1 Mga Hari 17 mao ang is-
torya mahitungod sa duha ka tawo kinsa andam nga “moadto
ug mobuhat” kon unsa ang gisugo sa Ginoo ug mahitungod sa
mga panalangin nga miabut ngadto kanila tungod sa ilang hu-
got nga pagtuo. Ipasiksik nila ang 1 Mga Hari 17 alang sa hug-
pong sa mga pulong nga “miadto ug naghimo” (bb. 5, 15),
“mitindog ug miadto” (b. 10), ug “lakaw ug buhata” (b. 13).
Isugyot nga linyahan nila kini nga mga hugpong sa mga pu-
long ug isulat ang cross-reference sa 1 Nephi 3:7 diha sa daplin sa
ilang mga kasulatan tapad sa matag hugpong sa mga pulong.

Basaha ug hisguti ang tulo ka ginagmay nga mga istorya diha
sa 1 Mga Hari 17 gikan sa mga bersikulo 1–7, 8–16, ug 17–24.
Pangutan-a ang mga estudyante kon kinsa ang nagpakita og
hugot nga pagtuo diha sa matag istorya ug unsa ang ilang
wala mahibaloi sa dihang sila miadto ug misunod sa sugo sa
Ginoo. Ikonsiderar nga ang nahitabo diha sa ikatulo nga istor-
ya nagdepende diha sa hugot nga pagtuo nga gipakita diha
sa ikaduha nga istorya. Ipasabut og maayo nga mahimong ki-
ta wala mahibalo kon unsa ka dako sa mga panalangin ang
molabay lang kanato kon kita dili andam sa pagbuhat uban
sa hugot nga pagtuo.

Ang kalig-on ug gahum nga moabut gikan sa hugot nga pag-
tuo gipakita diha sa 1 Mga Hari 18. Ikonsiderar ang paghimo
og usa ka pasundayag nga magbasa lang, sangunan ang mga
estudyante sa pagbasa sa mga bahin sa usa ka tig-asoy, nila ni
Achab, Abdias, Elijah, mga pari ni Baal, mga tawo, ug sulugo-
on ni Elijah.

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang atong nakat-unan mahitungod sa hugot nga
pagtuo gikan sa nagkalainlain nga mga tawo ug sa mga
ehemplo dinhi niini nga kapitulo?

• Unsa man ang pangutana ni Achab diha sa bersikulo 17
nga nagpadayag mahitungod sa iyang hugot nga pagtuo?

• Unsa man ang nakapadayeg kaninyo mahitungod sa hugot
nga pagtuo nga gipakita ni Elijah didto sa Bungtod sa
Carmel?

• Unsa man ang reaksyon sa mga tawo ngadto sa milagroso
nga mga panghitabo?

• Basaha sa 1 Mga Hari 19:1–3. Unsa man ang reaksyon ni
Jezabel?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang hilum,
malumo nga tingog sa Espiritu nagdala ug naglig-on sa pag-

pamatuod ug nga kini moabut lamang ngadto niadtong kinsa
mapainubsanon ug masulundon.

1 Mga Hari 18. Ang Dios mas gamhanan kay ni Satanas
ug sa iyang mga sumusunod. (20–30 ka minutos)

Pakita sa mga estudyante og usa ka balde nga tubig, usa ka
piraso nga kahoy, ug usa ka dako nga bato. Pangutan-a sila
kon unsa nga istorya diha sa Daang Tugon ang naglangkob
niadtong mga butang. Isip usa ka pasumbingay, sultihi sila
nga ang tanan nga mga butang “nasunog.”

Isip usa ka klase, basaha ang istorya mahitungod ni Elijah ug
sa mga propeta ni Baal diha sa 1 Mga Hari 18:17–40.
Ipangutana:

• Diha sa bersikulo 17, ngano nga si Achab nag-ingon man
nga si Elijah misamok sa Israel uban sa huwaw? (tan-awa
sa 1 Mga Hari 17:1).

• Kinsa man ang giingon ni Elijah nga mao gayud ang hi-
nungdan sa huwaw? Ngano man? (tan-awa sa 1 Mga Hari
18:18).

Hisguti ang dako nga gahum nga gihatag sa Dios kang Elijah
sa pagsilyo sa mga kalangitan nga dili na moulan. Si Elijah
nakadawat niini nga gahum gikan sa Dios tungod sa iyang
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug sa iyang pagkamata-
rung. Sa Helaman 10–11 naghisgut kon sa unsang paagi nga
si Nephi nakadawat sa gahum sa pagsilyo ug kon unsa kana
nga gahum. Itandi ang mga kinaiya nga gihisgutan sa Ginoo
diha sa Nephi ngadto niadtong kang Elijah. Tabangi ang mga
estudyante nga makasabut nga ang atong mga propeta karon
naghupot sa susama nga gahum sa pagsilyo sama kang Elijah
(tan-awa sa D&P 110:13–16; 132:7).

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Diha sa 1 Mga Hari 18:21, unsa man ang ipasabut ni Elijah
sa dihang miingon siya nga ang Israel naglisud sa pagpili
tali sa duha ka mga opinyon?

• Unsa man kadtong duha ka mga opinyon?

• Unsa ang duha ka mga opinyon ang kinahanglan gayud
natong pilian karon?

• Sa unsang paagi nga kini matandi ngadto ni Elijah ug sa
mga propeta ni Baal: Hain nga habig ang mas daghan?
Hain nga habig ang adunay gahum sa pagluwas? Hain nga
habig ang magarbohon, apan walay makaluwas nga ga-
hum?

• Sa inyong hunahuna ngano nga gusto man ni Elijah nga
ang tigsimba sa mga dios-dios nga mga pari moapil sa ha-
git nga iyang gitanyag (tan-awa sa bb. 19, 22)?

• Ngano nga si Elijah mitanyag man sa pagtawag sa kalayo
paubos gikan sa langit isip usa ka pagsulay sa tinuod nga
Dios (tan-awa sa bb. 23–24)? (tan-awa sa komentaryo
alang sa 1 Mga Hari 18:22–24 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 60).
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• Sa inyong hunahuna ngano nga si Elijah mitugot man sa
mga propeta ni Baal nga maoy mosulay og una?

• Unsa ka dugay nga ang mga propeta ni Baal misulay sa
pagpatubag sa ilang dios kanila? (tan-awa sa bb. 26–29).

• Sa inyong hunahuna ngano nga gibutangan man ni Elijah
og tubig ang ibabaw sa iyang altar (tan-awa sa bb. 33–35)?

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang Ginoo mitubag man ni
Elijah sa ingon niana ka talagsaon nga pagpakita sa iyang
gahum (tan-awa sa bb. 36–39)?

• Unsa man ang atong makat-unan gikan niini mahitungod
sa pagsunod sa mga propeta karon?

• Sa unsang paagi nga ang atong propeta karon susama ni
Elijah? (Siya naghupot sa sama nga gahum sa pagsilyo ug
ang Ginoo mosuporta sa unsay iyang isulti––bisan og ang
kadaghanan sa kalibutan mobatok kaniya.)

Mahimo ka nga modugang og ikaduha nga saksi agig suporta
sa pagsunod sa tinuod nga mga propeta pinaagi sa pagbasa
ug paghisgut sa istorya ni Josaphat, ni Achab, ug ni propeta
Micheas diha sa 1 Mga Hari 22 (tan-awa sa mga komentaryo
alang sa 1 Mga Hari 22 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 63).

1 Mga Hari 19. Kita kinahanglan nga maminaw ug mopa-
talinghug sa mga paghunghong sa Espiritu. (20–25 ka
minutos)

Ipa-summarize sa usa ka estudyante ang nahitabo diha sa
1 Mga Hari 18. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang imong reaksyon kon ang atong propeta mi-
himo sa sama nga butang?

• Sa inyong hunahuna usa ba kana ka epektibo nga himan sa
misyonaryo?

• Basaha ang 1 Mga Hari 19:1–10. Sumala sa gisulti ni Elijah
ngadto sa Ginoo, daghan ba ang nakabig tungod sa nahita-
bo didto sa Bungtod sa Carmel?

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang mga tawo dili man ti-
nuoray nga nakabig?

• Sa unsang paagi nga ang tinuod nga pagkakabig mahitabo?

Hisguti kon sa unsang paagi nga ang Espiritu mao ang labing
importante nga elemento sa pagbaton ug pagpalig-on og usa
ka pagpamatuod. Ipabasa sa mga estudyante ang 1 Mga Hari
19:11–13 ug sultihi sila nga ang “ligdong nga hinagawhaw
nga tingog” usa ka pagpahayag sa Espiritu Santo. Sama sa
gipasabut ni Presidente Boyd K. Packer:

Si Bishop Henry B. Eyring, kanhi Unang Magtatambag sa
Presiding Bishopric, miingon:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang pipila sa mga makabalda nga maoy hinung-
dan nga kita dili makadungog o makapokus sa tingog sa
Espiritu?

• Unsa man ang atong mahimo aron kita mas madawaton ni-
ining ligdong, hinagawhaw nga tingog diha sa atong mga
kinabuhi?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut sa kaimportante
sa dili lamang pagpaminaw ug pagpatalinghug, apan sa pag-
sunod usab sa unsay isulti sa Espiritu nga atong buhaton.

“Ako mopamatuod [nga ang Espiritu] usa ka hinagaw-
haw nga tingog. Kini mohunghong, dili mosinggit. Ug
kamo kinahanglan gayud nga magmalinawon og maayo
sa kinahiladman. Mao kana kon ngano nga kamo mahi-
mong magpuasa sa maalamon nga paagi kon kamo gus-
to nga maminaw. Ug mao kana kon ngano nga kamo
makapaminaw og maayo kon kamo mobati, ‘Amahan,
ang imong kabubut-on, ug dili ang akoa, ang matuman.’
Ikaw adunay pagbati nga ‘Gusto nako ang unsay imong
gusto.’ Dayon ang ligdong nga hinagawhaw nga tingog
daw modulot kini kaninyo. Kini mahimong mopakurog
sa inyong mga bukog. Kasagaran kini mopadilaab sa ki-
nahiladman sa inyong kasingkasing, usab sa malumong
paagi, apan uban sa nagdilaab nga pagbayaw ug paghu-
pay” (sa Conference Report, Abr. 1991, 87–88; o Ensign,
Mayo 1991, 67).

“Ang Espiritu Santo mamulong sa usa ka tingog nga
imong mabati labaw pa kay sa imong madungog. Kini
gihulagway isip usa ka ‘ligdong nga hinagawhaw nga
tingog.’ Ug samtang kita namulong mahitungod sa
‘pagpaminaw’ ngadto sa mga paghunghong sa
Espiritu, kasagaran ang usa naghulagway sa usa ka es-
pirituhanon nga pag-aghat pinaagi sa pag-ingon, ‘Ako
adunay pagbati …’…

“Ang pagpadayag moabut isip mga pulong nga atong
mabati labaw pa kay sa madungog. Si Nephi misulti sa
iyang masupilon nga igsoong mga lalaki, kinsa gibisita-
han sa usa ka anghel, ‘kamo ingon sa walay pagbati, nga
kamo dili makabati sa iyang mga pulong’” (sa Conference
Report, Okt. 1994, 77; o Ensign, Nob. 1994, 60).
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Sama sa gipamahayag diha sa pasiuna sa basahon sa 1 Mga
Hari, diha sa Hebreohanon nga teksto ang mga basahon sa
1 ug 2 Mga Hari usa ka basahon. Sa 2 Mga Hari mao ang re-
kord sa mga panghitabo sa nabahin nga mga gingharian sa
Israel ug sa Juda gikan sa mga 850 b.c. ngadto sa 560 b.c. Kini
naghisgut mahitungod sa mga propeta nga sila si Elijah, Eliseo,
ug Isaias ug natapos uban sa makalilisang nga mga asoy sa
pagkalaglag sa amihanan nga gingharian sa Israel pinaagi sa
Asiria ug sa habagatan nga gingharian sa Juda pinaagi sa
Babelonia. Kini nga mga asoy sa pagkalaglag ug pagkabihag
mao ang katumanan sa mapanagnaong mga pasidaan ni
Moises (tan-awa sa Deuteronomio 8:10–20) ug Samuel (tan-awa
sa 1 Samuel 12:14–15, 24–25).

Samtang magtuon kamo sa 2 Mga Hari, pangitaa ang mga
hinungdan sa kapildihan sa gingharian sa Israel pinaagi sa
Asiria. Ikonsiderar usab kon ngano nga ang gingharian sa
Juda nakalahutay sobra sa usa ka gatus ka tuig ang giduga-
yon kay sa gingharian sa Israel bisan og ang duha pareho nga
nakaatubang sa sama nga mga kaaway. Pangitaa kon ngano
nga ang Juda sa katapusan nahulog ngadto sa Babelonia ug
unsa unta ang nakapugong sa ilang pagkalaglag.

Ang kompleto nga lista sa mga hari sa Israel ug sa Juda ma-
katabang samtang magtuon sa 2 Mga Hari (tan-awa sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kronolohiya,” pp. 138–42; tan-
awa usab sa “Ang mga Hari ug ang mga Propeta sa Israel ug
sa Juda,” pp. 268–271; sa mga tsart diha sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, pp. 35, 39, 43).

Pasiuna
Si Elijah ug si Eliseo talagsaon nga mga propeta kinsa miala-
gad sa panahon nga ang mga gingharian sa Israel ug Juda na-
lunod sa pagsimba sa mga dios-dios. Silang duha pareho nga
mihimo og dagko nga mga milagro, apan managsama nga di-
yutay ra sa mga Israelita ang nakabig ngadto sa buhi nga Dios
atol sa ilang pagpangalagad. Ang mga milagro dili mokabig
sa walay pagtuo; kini molig-on niadtong adunay hugot nga
pagtuo (tan-awa sa D&P 35:8–11; 63:7–12).

Samtang nagtuon kamo sa 2 Mga Hari 1–13, hibaloi kon unsa
ang gibati sa karaan nga mga Israelita mahitungod sa mga
pagpangalagad nila ni Elijah ug Eliseo. Hunahunaa kon nga-
no nga ang mga propeta kanunay nga gisalikway sa ilang ka-
ugalingon nga adlaw ug panahon ug kon unsa ang atong
makat-unan mahitungod sa kaimportante sa pagpaminaw sa
buhi nga mga propeta.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga panagna gikan sa Ginoo kanunay nga matuman

(tan-awa sa 2 Mga Hari 1:9–17; 4:14–17; 5:1–14; 7:1–2,
12–17; 8:1–15; 9; tan-awa usab sa D&P 1:37–38).

• Kadtong kinsa nagsunod sa dinasig nga tambag mapanala-
nginan––usahay pinaagi sa mga milagro (tan-awa sa 2 Mga
Hari 2:1–15; 4; 5:1–14; 6:1–7; tan-awa usab sa D&P 21:1–9).

• Ang Ginoo “mosul-ob” sa iyang pinili nga mga sulugoon
og awtoridad ug gahum (tan-awa sa 2 Mga Hari 2:7–15).

• Ang mga tawo nga nahimaya ang panagway mao ang mga
indibidwal kinsa giusab sa pagkamortal aron sila tempo-
raryo nga dili makatagamtam og pisikal nga kasakit ug ka-
matayon. Ang ilang kamatayon ug pagkabanhaw paspas
kaayo (tan-awa sa 2 Mga Hari 2:11; tan-awa usab sa
3 Nephi 28:4–9, 36–40).

• Ang dili matarung nga mga lider kanunay nga nagdala sa
ilang katawhan ngadto sa pagpakasala (tan-awa sa 2 Mga
Hari 3:1–3; 10–13).

• Ang gahum sa priesthood dili gamiton alang sa personal
nga kaayohan (tan-awa sa 2 Mga Hari 5:20–27; tan-awa
usab sa 1 Samuel 8:1–5).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
2 Mga Hari 1–4. Ang Ginoo “mosul-ob” sa iyang pinili nga
mga sulugoon og awtoridad ug gahum Uban niana nga
awtoridad ug gahum sila makahimo og daghang katinga-
lahan nga mga buhat ug makatudlo kanato kon unsa ang
gusto sa Ginoo nga atong mahibaloan. (50–55 ka minutos)

Pagbutang og usa ka litrato sa Presidente sa Simbahan ug pa-
ngutan-a ang mga estudyante kon mabalaka ba sila mahitu-
ngod sa kaugmaon sa Simbahan kon ang propeta mamatay.
Basaha ang mosunod nga pagpamatuod ni Presidente Gordon
B. Hinckley, kanhi Unang Magtatambag sa Unang
Kapangulohan:

“Kini mao ang buhat sa Dios, ang atong Amahan sa
Kahangturan, kinsa buhi ug nagmando sa kalibutan.
Kini mao ang buhat ni Ginoong Jesukristo, ang atong
Manluluwas ug atong Manunubos, ang Buhi nga Anak
sa Buhi nga Dios. Kini gi-establisar ibabaw sa yuta nga
may balaan nga awtoridad, nga may propeta ug uban
pa nga mga lider nga gitawag pinaagi sa tingog sa
pagpadayag ug gibansay pinaagi sa dugay nga mga
katuigan sa pagserbisyo. Kini dili gayud mapakyas.
Kini mopadayon nga malampuson” (sa Conference
Report, Okt. 1992, 80; o Ensign, Nob. 1992, 60).
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Pangutan-a ang mga estudyante kon unsaon nato sa pagkahi-
balo kon kinsa ang sunod nga Presidente sa Simbahan.
Ipasabut nga human sa kamatayon ni Propeta Joseph Smith
ang Ginoo mihatag og usa ka linain nga saksi kinsa maoy mo-
puli ni Joseph isip Presidente sa Simbahan (tan-awa sa Church
History in the Fulness of Times, 2nd ed. [Religion 341–43 stu-
dent manual], pp. 291–93). Karon, human sa kamatayon sa
Presidente sa Simbahan, ang senyor nga sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles ang mamahimong bag-o
nga propeta.

Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Mga Hari 2:1–15 ug isulti
kon unsa ang gibuhat sa Ginoo aron mahibaloan ni Eliseo ug
sa anak nga mga lalaki sa mga propeta nga si Eliseo mao ang
mopuli ni Elijah. Kon gikinahanglan, ipangutana ang mosu-
nod nga mga pangutana:

• Unsa ang gipasabut ni Eliseo sa dihang siya nangayo sa
“duha ka bahin sa espiritu ni [Elijah]”? (tan-awa sa
Deuteronomio 21:17).

• Sa unsa man nagsimbolo ang kupo ni Elijah? (tan-awa ang
komentaryo alang sa 2 Mga Hari 2:14 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 64.)

• Nganong importante man nga makita sa mga anak nga la-
laki sa mga propeta nga “ang espiritu ni Elijah nagapuyo
ni Eliseo” (2 Mga Hari 2:15)?

Ang mga kinabuhi sa karaan nga mga propeta usahay nagpa-
kita nang daan sa kinabuhi ug misyon sa Manluluwas.
Ribyuha ang mosunod nga mga milagro ni Eliseo ug hangyoa
ang mga estudyante sa pagdiskobre kon sa unsang paagi nga
kini susama niadtong gihimo ni Jesukristo:

• 2 Mga Hari 4:1–7 (ang lana gipadaghan; tan-awa sa Juan
2:1–11)

• 2 Mga Hari 4:18–37 (ang anak nga lalaki sa babaye nga
Sunamitanhon gibuhi gikan sa patay; tan-awa sa Lucas
7:11–15; 8:41–42, 49–56; Juan 11:1–44)

• 2 Mga Hari 4:42–44 (ang pan nga cebada gipadaghan; tan-
awa sa Marcos 6:33–44; 8:1–9)

• 2 Mga Hari 5:1–14 (si Naaman naayo sa sangla; tan-awa sa
Marcos 1:40–45; Lucas 17:11–19)

• 2 Mga Hari 6:1–7 (gipalutaw ang puthaw; tan-awa sa
Mateo 14:22–33)

Sultihi ang mga estudyante nga agig dugang sa pagkasama sa
mortal nga pagpangalagad sa Manluluwas, ang mga kinabuhi
nila ni Elijah ug Eliseo naghulagway nang daan sa pipila sa
mga buhat sa Simbahan sa Manluluwas sa ulahing mga ad-
law. Paghimo og usa ka kopya sa mosunod nga tsart aron
ibutang o isip usa ka handout (dili kompleto nga gikuha sa
kang Lenet Hadley Read nga, “Elijah and Elisha,” Ensign,
Mar. 1988, 24–28). Papuli-puliha sa pagbasa ang mga estud-
yante sa matag aytem ug awhaga sila sa pagmarka sa mga
pakisayran diha sa ilang mga kasulatan.

Elijah ug Eliseo

Si Elijah adunay gahum sa pagtak-
op ug pag-abli sa kalangitan (tan-
awa sa 1 Mga Hari 17:1).

Ang Ginoo mipadala og mga uwak
aron sa pagpakaon ni Elijah atol sa
kagutom (tan-awa sa 1 Mga Hari
17:4).

Si Elijah mipadaghan sa lana ug
harina aron sa pagluwas sa mga
kinabuhi sa biyuda ug sa walay
amahan (tan-awa sa 1 Mga Hari
17:9–16).

Sila si Elijah ug Eliseo pareho nga
mibuhi sa patay (tan-awa sa
1 Mga Hari 17:17–23; 2 Mga Hari
4:14–37; 13:20–21).

Didto sa altar sa Bungtod sa
Carmel, si Elijah mipahinumdom
sa karaan nga Israel sa mga pakig-
saad nga ilang gihimo ngadto sa
usa ka tinuod nga Dios (tan-awa
sa 1 Mga Hari 18:19–39).

Si Elijah mipakanaog sa kalayo gi-
kan sa langit aron sa pagsunog sa
mga dautan apan miluwas sa mga
mapainubsaon ug masulundon
(tan-awa sa 2 Mga Hari 1:9–15).

Ang Simbahan sa
Ulahing mga Adlaw 

Niadtong 1836 ang Manluluwas
mipadala ni Elijah aron sa pagpahi-
uli ngadto sa Simbahan sa mga
yawe sa gahum sa pagbugkos
(tan-awa sa D&P 110:13–16).

Ang Ginoo nag-amuma sa
Simbahan uban sa pagpadayag,
mga gahum, ug mga panalangin
atol niining tibuok kalibutan nga
espirituhanong kagutom (panangli-
tan, tan-awa sa D&P 110).

Kadtong kinsa wala moduol ngadto
sa Manluluwas mao ang mga bi-
yuda ug walay mga amahan sa es-
pirituhanon nga paagi––sila
gisalikway gikan ni Jesukristo,
kinsa mao ang Pamanhonon, ug
gikan sa Langitnong Amahan.
Kadtong kinsa modawat ni
Jesukristo ug sa iyang ebanghelyo
hatagan ug gahum nga mahimong
anak nga mga lalaki ug anak nga
mga babaye sa Dios ug isigka ma-
nununod uban kang Jesukristo
(tan-awa sa Juan 1:12; Mga Taga-
Roma 8:16–17; D&P 39:4).

Tungod sa iyang Pag-ula ug
Pagkabanhaw, si Jesukristo mo-
pabangon sa tanan nga mga tawo
gikan sa pisikal ug espirituhanon
nga kamatayon (tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 15:21–22;
Mosiah 16:7–8). Siya mitawag
usab og mga propeta ug mipahiuli
sa iyang Simbahan aron sa pag-
dapit sa tanan sa pagduol ngadto
kaniya ug mobangon gikan sa es-
pirituhanong nga kamatayon (tan-
awa sa D&P 1).

Sa ulahing mga adlaw, si Elijah mi-
pahiuli sa mga yawe nga nagtugot
sa bag-o nga Israel sa paghimo og
mahangturon nga mga pakigsaad
uban sa Ginoo sa mga altar didto
sa mga templo (tan-awa sa D&P
110:13–16).

Sa Ikaduhang Pag-anhi, ang kalayo
molaglag sa mga dautan, apan ang
mga matarung maluwas (tan-awa
sa 1 Nephi 22:17; Joseph
Smith––Kasaysayan 1:37).
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Samtang ang mga estudyante nakadiskobre sa simbolo diha
sa mga kinabuhi nila ni Elijah ug Eliseo, pangutan-a sila kon
sa unsang paagi nga kini nagpamatuod nga ang “kupo” sa
awtoridad gipasa ug gihatag nganha sa pinili nga mga sulu-
goon sa Ginoo niining ulahing mga adlaw.

2 Mga Hari 2:11. Si Elijah nahimaya ang panagway ug mi-
kayab ngadto sa langit aron siya sa kaulahian makabalik
ug makapahiuli sa mga yawe sa gahum sa pagbugkos sa
priesthood nga iyang naangkon. Ang mga tawo nga nahi-
maya ang panagway giusab sa pagkamortal aron sila
temporaryo nga dili makatagamtam og pisikal nga kasakit
ug kamatayon, apan kana nga kausaban dili sama sa kau-
saban sa pagka-imortal nga mahitabo sa pagkabanhaw.
(15–20 ka minutos)

Basaha ang 3 Nephi 28:7–9, 36–40 ug ipaila sa mga estudyante
ang pipila sa mga kinaiya sa mga tawo nga nahimaya ang pa-
nagway. Ilista kini diha sa pisara. Basaha ang 2 Mga Hari 2:11
ug pangitaa kon kinsa ang giingon niana nga bersikulo nga
nahimaya ang panagway. Pangutan-a ang mga estudyante

kon sa ilang hunahuna ngano nga si Elijah nahimaya man
ang panagway (tan-awa ang komentaryo alang sa 2 Mga Hari
2:11 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 64). Basaha ang
Malaquias 4:5–6; Mateo 17:3; ug Doktrina ug mga Pakigsaad
110:11–16 ug ipasulat kini sa mga estudyante isip tandi nga
mga cross-reference alang sa 2 Mga Hari 2:11. Hisguti kon gi-
unsa ni Elijah pagtuman sa panagna diha sa Malaquias 4:5–6.

2 Mga Hari 5. Dagko nga mga panalangin ang moa-
but niadtong kinsa mosunod sa dinasig nga tambag.

(35–45 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Kanus-a man nga kinahanglan gayud ang mainampingon
nga pagsunod sa mga direksyon? (Pananglitan, pag-ayo og
makina, pagsunod sa mapa, o pagtugtog og lisud nga piye-
sa sa musika.)

• Unsa man ang kasagaran nga mahitabo kon kita mapakyas
sa pagsunod sa mga direksyon?

• Kon kamo himatyon ug ang usa ka propeta mohatag ka-
ninyo og mga pahimangno kon unsaon nga mamaayo, mo-
sunod ba kamo sa iyang mga pahimangno?

• Unsa kaha kon kamo mikonsiderar sa iyang mga direksyon
nga talagsaon o lain?

Ipasabut nga ang usa ka tawo diha sa Daang Tugon adunay
kasinatian nga sama nianang mga pahimangno sa usa ka pro-
peta. Basaha ang 2 Mga Hari 5:1–14 uban sa imong mga es-
tudyante ug hisguti ang mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsang bahin nga ang garbo nakapugong sa unang pag-
balibad ni Naaman nga maligo sa Suba sa Jordan? (tan-awa
sa bb. 11–12).

• Giunsa man sa sulugoon ni Naaman pagkumbinsir kaniya
nga mosunod sa direksyon ni Eliseo?

• Unsa man ang nahitabo sa dihang iyang gibuhat ang gisul-
ti sa propeta?

Ipabasa sa mga estudyante ang Mosiah 3:19 ug hisguti kon sa
unsang paagi nga kini magamit ni Naaman. Ipakigbahin ang
mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Victor L. Brown,
kanhi sakop sa Seventy:

“Si Naaman isip usa ka tawo nga may taas nga ka-
tungdanan nainsulto nga si Eliseo nagpadala lang og
mensahero ug wala nagpakita kaniya og pagtahud pi-
naagi sa pag-adto nga siya mismo. Agig dugang, ang
yano nga matang sa mensahe nakapasilo kaniya….

“Gikinahanglan ni Naaman nga makabaton og hugot
nga pagtuo sa usa ka bata aron magmasulundon sama
sa usa ka bata sa dili pa ang iyang unod mahimong
limpyo sama sa usa ka gamay nga bata” (sa Conference
Report, Abr. 1985, 19; o Ensign, Mayo 1985, 16).

S  M  T  W  TH  F  S

Si Eliseo miayo sa mga tubig sa
Jerico aron kini dili na mahimong
hinungdan sa kamatayon o sa yuta
nga walay abut (2 Mga Hari
2:19–22).

Si Eliseo mipadaghan sa lana aron
pagluwas sa matinud-anon nga bi-
yuda ug sa iyang mga anak, kinsa
hilabihan nga nalubong sa utang
(tan-awa sa 2 Mga Hari 4:1–7).

Si Eliseo miayo sa makahilo nga
sulod sa kolon ug mipadaghan sa
pan alang sa usa ka gatus ka mati-
nud-anon nga mga tawo (tan-awa
sa 2 Mga Hari 4:38–44).

Si Naaman, usa ka Sirianhon, mi-
adto kang Eliseo, ang sulugoon sa
Dios sa Israel, ug naayo sa iyang
sangla pinaagi sa pagtuslob didto
sa Suba sa Jordan (2 Mga Hari
5:1–14).

Si Eliseo mibuta sa mga mata sa
dautan ug mipabuka sa mga mata
sa matinud-anon (tan-awa sa
2 Mga Hari 6:15–18).

Sa Ikaduhang Pag-anhi sa
Manluluwas, kini nga kalibutan mo-
balik ngadto sa paraisohanon nga
himaya niini, motapos sa telestial
nga kahimtang niini (tan-awa sa
Isaias 11:6–9; Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:10).

Sa Getsemani, nga nagpasabut
“himoanan og lana,” ug sa krus, si
Jesukristo mibayad alang sa mga
sala sa tanang katawhan aron pag-
tubos sa matinud-anon tungod kay
kitang tanan hilabihan nga nalu-
bong sa utang sa espirituhanon
nga paagi (tan-awa sa Mateo
20:28; Mosiah 16:4–5).

Gipahiuli ni Jesukristo ang iyang
Simbahan dinhi sa yuta. Kabahin
sa misyon sa gipahiuli nga
Simbahan mao ang pagdala sa
ebanghelyo ni Jesukristo, ang Pan
sa Kinabuhi, ngadto sa tibuok kali-
butan (tan-awa sa Juan 6:33–35;
D&P 84:62).

Ang tanang mga tawo makadawat
sa makaluwas nga mga ordinansa
sa ebanghelyo gikan sa mga sulu-
goon sa Dios diha sa bag-o nga
Israel (tan-awa sa D&P 22; Mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5).

Ang dautan buta sa espirituhanon
nga paagi, apan ang mga mata-
rung makakita ug makasabut ug
maluwas (tan-awa sa Mateo
13:10–17).
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Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa unsang paagi ang mga tawo karon usahay mangataru-
ngan sa tambag?

• Sa unsang paagi nga kana mahimong sama kang Naaman?

• Unsa man ang gitudlo kanato sa istorya ni Naaman ug sa
iyang sulugoon mahitungod sa tambag sa mga propeta?

Hatagi ang matag estudyante og usa ka kopya sa mosunod
nga pamahayag gikan ni Elder Gordon B. Hinckley, kanhi sa-
kop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Isulat ang Ang pagkamasulundon mao ang unang balaod sa langit
diha sa pisara ug hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa sa
mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Bruce R. McConkie:

Hisguti ang kaimportante sa pagkamasulundon bisan og kita
mahimong wala makasabut sa tanan nga mga hinungdan kon
ngano nga ang Dios nagsugo kanato nga magmasulundon.
Pahinumdumi ang mga estudyante kon giunsa si Abraham
pagsugo nga isakripisyo ang iyang anak nga lalaki nga si
Isaac ug nga ang mga Israelita gisultihan sa pagbutang og du-
go sa karnero libut sa ilang mga pultahan didto sa Ehipto.
Ipangutana:

• Unsa nga mga panalangin ang miabut niadtong mga tawo
tungod sa ilang pagkamasulundon?

• Unsa man ang gihangyo sa mga propeta nga atong buha-
ton sa atong panahon karon nga ang uban tingali naghuna-
huna nga dili mahinungdanon o walay kapuslanan?

• Unsa nga mga panalangin ang moabut ngadto sa mga tawo
kinsa nagsunod niadtong mga sugo?

Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Mga Hari 5:15–27 ug tan-
awa kon unsa ang gihimo sa sulugoon ni Eliseo nga si Geisi
(tan-awa sa komentaryo alang sa 2 Mga Hari 5:15–16, 20–26
sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 75–76). Ipangutana:

• Ngano nga si Geisi gisilotan man sa iyang gibuhat?

• Unsa man ang gitudlo niini nga istorya kanato mahitungod
kon ngano nga kadtong kinsa tinuoray nga mga sulugoon
sa Ginoo mohimo sa iyang buhat? (tan-awa sa 2 Nephi
26:29–31).

2 Mga Hari 6:1–23. Ang Ginoo nagpakabana sa mga pag-
laum ug mga kahadlok sa tanan niya nga mga anak, ug
siya mopadala og tabang nga gikinahanglan aron matu-
man ang iyang kabubut-on. (15–30 ka minutos)

Ipahimo sa mga estudyante ang kalihokan A alang sa 2 Mga Hari
6–7 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon ug hisguti
ang ilang mga tubag. Samtang maghisgut kamo sa 2 Mga Hari
6:1–7, ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:

• Ngano nga ang ulo-ulo sa wasay importante man ngadto
sa tawo kinsa nakawala niini?

• Sa inyong hunahuna ngano nga gigamit man ni Eliseo ang
gahum sa Dios aron sa pagtabang nga mahibalik ang ulo-
ulo sa wasay? (tan-awa sa komentaryo alang sa 2 Mga Hari
6:1–7 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 76).

Ikonsiderar ang pagpakigbahin og mga kasinatian sa dihang
ang Ginoo mitabang kaninyo sa mga problema nga dili kaayo
importante ngadto sa uban apan importante kaayo nganha
kaninyo. (Hinumdumi nga ang sagrado nga mga kasinatian
kinahanglan lamang nga ipakigbahin kon ang imong klase
andam sa espirituhanong paagi aron sa pagdawat niini.)
Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og susama nga
mga kasinatian nga ilang nasinati. Basaha ang mosunod nga
pamahayag gikan ni Presidente George Q. Cannon, kanhi
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan:

“Kitang mga ubos og kahimtang nga mga tawo, kita
kinsa usahay mobati sa atong mga kaugalingon nga wa-
lay kapuslanan, walay ayo, dili gayud kita ingon ka wa-
lay kapuslanan sama sa atong gihunahuna. Walay usa
kanato nga wala gahini og gugma sa Dios. Walay usa
kanato nga wala Niya amumaha ug panggaa. Walay usa
kanato nga wala Niya tinguhaa nga maluwas ug wala
Niya hatagi og pamaagi nga maluwas. Walay usa kana-
to nga wala Niya pabantayi sa Iyang mga anghel. Kita
tingali dili importante ug talamayon diha sa atong kau-
galingon nga mga panan-aw ug sa mga panan-aw sa
uban apan ang kamatuoran nagpabilin nga kita mga
anak sa Dios ug nga Siya naghatag gayud sa iyang mga
anghel––dili makita nga mga binuhat nga may gahum
og kusog––sa pagdumala kanato, ug sila mobantay ka-
nato ug kita anaa sa ilang pag-amuma” (Gospel Truth:
Discourses and Writings of President George Q. Cannon, sel.
Jerreld L. Newquist, 2 vols. [1974], 1:2).

“Ang pagkamasulundon mao ang unang balaod sa la-
ngit. Ang tanan nga kauswagan, tanan nga kahingpi-
tan, tanan nga kaluwasan, tanan nga pagkadiosnon,
tanan nga matarung ug makatarunganon ug tinuod,
tanan nga maayo nga mga butang moabut ngadto ni-
adtong kinsa nagsunod sa mga balaod Kaniya kinsa
Mahangturon. Walay butang diha sa tanan nga ka-
hangturan nga labawng importante kay sa pagsunod
sa mga sugo sa Dios” (The Promised Messiah, 126).

“Ayaw tuguti ang garbo nga mobabag sa inyong dalan.
Ang paagi sa ebanghelyo usa ka yano nga paagi. Ang
pipila sa mga gikinahanglan mahimong para nimo sa-
yon rang tan-awon ug dili kinahanglanon. Ayaw kini
ibaliwala. Pagpaubos sa inyong mga kaugalingon ug
paglakaw diha sa pagkamasulundon. Ako mosaad nga
ang mga resulta nga mosunod katingalahan nga tan-
awon ug makatagbaw nga kasinatian” (sa Conference
Report, Okt. 1976, 143; o Ensign, Nob. 1976, 96)



Samtang kamo maghisgut sa 2 Mga Hari 6–23, pangutan-a ang
mga estudyante kon unsaon nato paggamit sa hugpong sa mga
pulong nga “sila nga ania uban kanato labing daghan kay kani-
la nga anaa kanila” (b. 16) sa atong panahon karon. Basaha ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 38:7 ug 84:88 ug ipakigbahin ang
mosunod nga pagpamatuod gikan ni Elder Neal A. Maxwell:

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa ilang hunahuna unsa
ang gipasabut ni Elder Maxwell sa dihang siya namulong nga
mamahimong “lig-on sa espirituhanon nga paagi” ug unsaon
nato sa pagkab-ot niini.

2 Mga Hari 6–13. Ang dili matarung nga mga lider kanunay
nga modala sa ilang katawhan ngadto sa pagpakasala.
Ang Israel ug ang Juda pareho nga nag-antus tungod sa
kadautan sa mga hari. (15–20 ka minutos)

Usba og himo ang mosunod nga tsart diha sa pisara, sa pos-
ter, o sa overhead transparency. Pag-apil og baynte ka walay 
sulod nga mga laray diha sa tsart aron ang impormasyon ma-
himong idugang samtang magtuon kamo sa 2 Mga Hari. Kini
nga tsart sayon nga mausab samtang magpadayon kamo sa
pagtuon sa 2 Mga Hari (tan-awa sa mga sugyot sa pagtuon
alang sa 2 Mga Hari 14–19 ug 2 Mga Hari 20–25).

Bahina ang klase ngadto sa pito ka grupo ug sanguni ang ma-
tag grupo sa usa sa mosunod nga mga hari. Hatagi sila og na-
pulo ka minutos aron tun-an ang mga pakisayran sa kasulatan
alang sa ilang hari, ug paandama ug papresentara sila og usa
ka minutos nga kinatibuk-ang pagpasabut sa kinabuhi sa hari,
ug ipasulat nila ang ilang hari diha sa tsart. (Ang usa ka kom-
pleto nga lista sa mga hari sa Israel ug sa Juda makita diha sa
“Ang mga Hari ug ang mga Propeta sa Israel ug sa Juda,” pp.
268–271, ug sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 43.)

• Joram (tan-awa sa 2 Mga Hari 8:16–24)

• Ochozias (tan-awa sa 2 Mga Hari 8:25–29; 9:27–29)

• Jehu (tan-awa sa 2 Mga Hari 9:1–10:36)

• Athalia (tan-awa sa 2 Mga Hari 11)

• Jehoash o Joas (tan-awa sa 2 Mga Hari 12)

• Joachaz (tan-awa sa 2 Mga Hari 13:1–9)

• Joas (tan-awa sa 2 Mga Hari 13:10–25)

Basaha ang Mosiah 29:16–18 ug hisguti ang mga epekto sa
pagbaton og usa ka dautan nga hari agig katugbang ngadto sa
usa ka matarung nga hari. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Panahon sa kang kinsa man nga paghari ang pilion ninyo
nga mopuyo sa Israel? Sa Juda? Ngano man?

• Unsa man ang gitudlo sa 2 Mga Hari 6–13 nga mahinung-
danon o makatabang alang sa atong panahon karon?

• Unsa man ang mahimo natong buhaton aron sa pagpaluyo
sa atong mga lider sa Simbahan? (tan-awa sa D&P 107:22).

Pasiuna
Gidetalye ni Moises ang mga panalangin o mga tunglo nga
moabut nganha sa mga Israelita, depende kon giunsa nila
sa pagtuman ang ilang mga pakigsaad (tan-awa sa
Deuteronomio 28) ug si Samuel mipasidaan sa mga paglaglag
nga moabut agig resulta sa dili matarung nga mga hari (tan-
awa sa 1 Samuel 8). Sa 1 Mga Hari ug sa unang mga kapitulo
sa 2 Mga Hari atong nasayran kon unsa ka mapailubon ang
Dios sa iyang mga paghukom ug balik-balik nga mitanyag sa
mga tawo ug sa ilang mga hari og mga oportunidad sa paghi-
nulsol. Sa katapusan nga mga kapitulo sa 2 Mga Hari nakare-
kord ang makalilisang nga mga sangputanan nga giantus sa
gingharian sa Israel diha sa mga kamot sa Asiria ug giantus
sa gingharian sa Juda diha sa mga kamot sa Babelonia tungod
kay ang mga tawo ug ang ilang mga hari wala maminaw ug
wala magsunod sa mapanagnaon nga mga pasidaan.

Gani samtang ang mga paghukom sa Dios gibu-bu nganha sa
matag nasud, siya mitanyag sa mga tawo og mga oportuni-
dad sa paghinulsol (tan-awa sa Ezequiel 18:30–32). Ang uban

2 Mga Hari 14–25

Mga
Hari sa
Israel

Dautan
o mati-
nud-
anon?

Mga pa-
kisayran
sa kasu-
latan

Mga
Hari sa
Juda

Dautan
o mati-
nud-
anon?

Mga pa-
kisayran
sa kasu-
latan

“Niining mga panahon sa kaguliyang, kalibog, kagu-
bot, kasamok, ug panggubot, ang mga kasingkasing sa
kadaghan mapakyas. (D&P 45:26; 88:91.) Ang uban la-
bihan nga pagasulayan apan, sa mga panahon sa grabe
nilang pagsulay, nangita og tabang sa mga manalagna
sama sa gibuhat sa usa ka nabalaka nga batan-ong lala-
ki kinsa midangop ni propeta Elijah sa dihang ang ka-
raan nga Israel gipalibutan: ‘Ah, agalon ko! unsaon
man ni nato?’ Ang tubag sa mga propeta karon susama
ra: ‘Ayaw kahadlok: kay sila nga ania uban kanato la-
bing daghan kay kanila nga anaa kanila.’ Kon kita lig-
on lamang sa espirituhanon nga paagi atong masabtan
kana nga matang sa matematika. Niana lamang nga
ang atong mga mata, sama sa mga mata sa batan-ong
lalaki, maablihan” (We Will Prove Them Herewith, 19).

Ang Ikaduhang Basahon sa Mga Hari
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midawat sa pagdapit (tan-awa sa 1 Nephi 1:20–2:3), apan ang
kadaghanan misalikway sa Ginoo ug sa iyang mga panalangin.

Daghan sa mga propeta sa Daang Tugon ang nagpuyo atol sa
panahon nga gilangkuban diha sa 2 Mga Hari 14–25, naglakip
nila ni Jonas, Amos, Oseas, Isaias, Miqueas, Sofonias, Nahum,
Habacuc, ug Jeremias.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga tawo may tulubagon alang sa ilang kaugalingon

nga mga sala, apan usahay nag-antus tungod sa mga sala
sa uban (tan-awa sa 2 Mga Hari 14:6; 24:2–4; tan-awa usab
sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:2).

• Ang mibiya sa kamatuoran nga mga nasud mawagtangan
sa mapanalipuron nga tabang sa Dios (tan-awa sa 2 Mga
Hari 15:19–31; 17:3–23; 24:1–4; 25:4–7; tan-awa usab sa
Ether 2:8).

• Ang pagsimba sa mga dios-dios usa ka dako kaayo nga
sala (tan-awa sa 2 Mga Hari 17:7–12; 21; tan-awa usab sa
Exodo 20:1–6).

• Ang pagsalikway sa tambag sa Ginoo ug sa iyang mga
propeta modala kanato ngadto sa pagkaulipon ug mosalik-
way kanato gikan sa Dios (tan-awa sa 2 Mga Hari 17:6–8;
24:20; tan-awa usab sa Moises 4:3–4).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 18, “Eyewitness
News at Six (Hundred b.c.),” mahimong gamiton sa

pagtudlo sa makasaysayanon nga panghitabo sa 600 b.c.
–2 Mga Hari 24–25 (tan-awa sa Old Testament Video Guide
alang sa mga sugyot sa pagtudlo).

2 Mga Hari 14–19. Ang gingharian sa Israel nawagtangan
sa panalipod sa Ginoo tungod sa kadautan ug apostasiya.
Ang gingharian sa Juda milagroso nga naluwas ug napabi-
lin ang ilang kagawasan. (45–60 ka minutos)

Pahibalo: Kini nga sugyot mahimong gamiton isip usa ka sum-
pay sa sugyot sa pagtudlo alang sa 2 Mga Hari 6–13.

Tan-awa ang mga pahimangno alang sa kalihokan sa tsart di-
ha sa sugyot sa pagtudlo alang sa 2 Mga Hari 6–13 (p. 140) ug
sanguni ang mga grupo sa mga estudyante sa mosunod nga
mga hari:

• Amasias (tan-awa sa 2 Mga Hari 14:1–22)

• Jeroboam II (tan-awa sa 2 Mga Hari 14:23–29)

• Asarias, o Uzzias (tan-awa sa 2 Mga Hari 15:1–7)

• Zacarias (tan-awa sa 2 Mga Hari 15:8–12)

• Sallum (tan-awa sa 2 Mga Hari 15:13–15)

• Menahem (tan-awa sa 2 Mga Hari 15:16–22)

• Pekaia (tan-awa sa 2 Mga Hari 15:23–26)

• Peka (tan-awa sa 2 Mga Hari 15:27–31)

• Jotham (tan-awa sa 2 Mga Hari 15:32–38)

• Achaz (tan-awa sa 2 Mga Hari 16)

• Oseas (tan-awa sa 2 Mga Hari 17:1–6)

• Ezechias (tan-awa sa 2 Mga Hari 18:1–7)

Human sa ilang pagpangita sa ilang mga bersikulo, ipasulat
sa matag grupo ang ilang hari diha sa tsart.

Ribyuha ang panagna ni Moises mahitungod sa mga anak sa
Israel diha sa Deuteronomio 28:1–26, ilabi na ang mga bersi-
kulo 1 ug 15. Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang
gikinahanglan nga buhaton sa mga anak sa Israel aron mada-
wat ang mga panalangin ug proteksyon sa Ginoo.

Tan-awa ngadto sa tsart sa mga hari sa Israel ug sa Juda ug
ipaihap sa mga estudyante ang gidaghanon sa matarung nga
mga hari nga anaa sa matag gingharian. Basaha ang 2 Mga
Hari 17:1–23 uban kanila ug hisguti kon unsa ang gitudlo ni-
adto nga mga bersikulo kon ngano nga ang gingharian sa
Israel nahulog ngadto sa Asiria (tan-awa sa seksyon sa 
pagpalambo D ug sa mga komentaryo alang sa 2 Mga Hari 17
diha sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 113–16, 126–27).

Itandi ang dautan nga mga hari sa Israel sa daw mas mata-
rung nga mga hari sa Juda. Ipabasa sa mga estudyante ang
2 Mga Hari 18:1–7 ug isulti kon unsa ang gibuhat sa Hari sa
Juda nga si Ezechias sa hapit susama nga panahon nga ang
Asiria migun-ob sa Israel.

Gamita ang mga komentaryo alang sa 2 Mga Hari 18–19 sa
Old Testament: 1 Kings–Malachi, (pp. 127–28) aron sa pagta-
bang kanimo sa paghukom kon unsa nga mga bahin niadtong
mga kapitulo ang ipabasa sa imong mga estudyante. Mahimo
ka nga mopili sa pag-summarize sa 2 Mga Hari 18, apan kini
maayo nga basahon ang 2 Mga Hari 19:1–7, 32–37 uban sa
imong mga estudyante ug hisgutan kon unsa ang gibuhat sa
Ginoo aron maluwas ang Juda gikan sa Asiria ug kon ngano.

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang atong makat-unan gikan sa pagkalaglag sa
amihanan nga gingharian sa Israel ug sa pagkawala sa na-
pulo ka mga tribo?

• Sa unsang paagi nga ang kinaiya ug mga katuyoan ni
Satanas ngari kanato sama niadtong sa Asiria ngadto sa
Israel?

Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Nephi 1:13–16; 2:27;
Helaman 3:27–30; 5:12 ug isulti kon unsa ang gitambag sa
Ginoo nga atong buhaton aron sa paglikay nga mahimong
ulipon ni Satanas. Hisguti kon unsa ang ipasabut sa “mosa-
gop diha sa pulong sa Dios” (Helaman 3:29). Ikonsiderar ang
pagpakigbahin sa mga kasinatian gikan sa imong kinabuhi
nga nagpamatuod sa hingpit nga kalipay ug kalinaw nga mo-
abut gikan sa pagtukod sa imong kinabuhi diha sa tukuranan
ni Jesukristo, kinsa mao si Jehova, ang Dios sa Daang Tugon.
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2 Mga Hari 20–25. Ang pagkamatarung dili resulta sa usa
lamang ka buhat. Kini kabahin sa tibuok kinabuhi nga
proseso sa pagpili og maayo. (45–60 ka minutos)

Diha sa pisara, isulat ang pangalan sa usa ka pamilyar nga ta-
wo gikan sa kasulatan kinsa nailhan sa paghimo og dautan
nga mga pagpili. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna kana ba nga tawo nakahimo sukad og
usa ka manggiloy-on o usa ka maayo nga buhat? (Tingali.)

• Nan, ngano nga nailhan man sila isip dautan imbis maayo?

• Unsa pa man ang gilauman sa Ginoo kanato kay sa panag-
sa nga maayo nga buhat? (tan-awa sa D&P 14:7).

Ribyuha uban sa mga estudyante kon sa unsang paagi nga
ang gingharian sa Juda naluwas gikan sa Asiria (tan-awa sa
2 Mga Hari 19:32–37) ug pangutana:

• Ngano nga ang Juda naluwas man samtang ang Israel nau-
lipon (tan-awa sa 2 Mga Hari 19:32–37)?

• Ang Juda nahatagan ba og proteksyon sa kahangturan?
Ngano o nganong wala?

• Ngano nga importante man alang sa mga tawo sa Juda nga
mopadayon sa pagbantay sa ilang mga kaugalingon batok
sa pagkadili matarung?

Tan-awa ang tsart sa kalihokan diha sa mga sugyot sa pag-
tudlo alang sa 2 Mga Hari 6–13 (p. 140) ug 2 Mga Hari 14–19
ug sanguni ang mga grupo sa mga estudyante sa mosunod
nga mga hari:

• Manases (tan-awa sa 2 Mga Hari 21:1–18)

• Amon (tan-awa sa 2 Mga Hari 21:19–26)

• Josias (tan-awa sa 2 Mga Hari 22:1–23:30)

• Joachaz (tan-awa sa 2 Mga Hari 23:31–33)

• Joacim, o Eliacim (tan-awa sa 2 Mga Hari 23:34–24:7)

• Joachin (tan-awa sa 2 Mga Hari 24:8–17)

• Sedecias, o Mathanias (tan-awa sa 2 Mga Hari 24:17–25:21)

Human sa ilang pagpangita sa ilang mga bersikulo, ipasulat
ang ilang hari diha sa tsart. Ipangutana:

• Unsa man ang inyong namatikdan mahitungod sa mga ha-
ri sa Juda human ni Josias nga susama sa katapusang pipi-
la ka mga hari sa Israel?

• Unsa man ang inyong gituhoan nga dangatan sa Juda tu-
ngod kay sila nahimong ingon ka dautan sama sa Israel?

Basaha ang 2 Mga Hari 25:1–21 ug hisguti kon unsa ang na-
hitabo sa katapusan sa gingharian sa Juda (tan-awa usab sa
mga komentaryo alang sa 2 Mga Hari 24–25 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, pp. 215–17). Basaha ang 1 Nephi 1:4 ug pa-
ngutana:

• Unsa man ang gibuhat sa Ginoo aron pagsulay ug paglu-
was sa Juda?

• Kinsa man ang pipila sa mga propeta kinsa misangyaw didto
sa Jerusalem nianang higayona? (Jeremias, Sofonias, Abdias,

Nahum, Habacuc, Ezequiel, ug Lehi; tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Kronolohiya,” pp. 138–42.)

• Unsa man ang tubag sa mga hari ug sa mga tawo sa Juda
ngadto sa mga propeta? (tan-awa sa Jeremias 20:1–2;
1 Nephi 1:19–20).

• Unsa man ang gipasidaan sa mga propeta sa Ginoo ngari
kanato mahitungod karon?

• Sa unsang paagi nga gibaliwala sa mga tawo ang mga pag-
tulun-an sa mga propeta karon matandi ngadto sa paagi sa
pagtubag sa mga tawo sa Juda ngadto sa ilang mga propeta?

• Unsaon man nato pagtubag ngadto sa mga mensahe sa
bag-o nga mga propeta?

• Unsa man ang mahimong mga sangputanan kon atong iba-
liwala ang mga propeta? (tan-awa sa Ether 2:10–11; D&P
1:1–17).

Buhata ang mosunod nga mga pangutana ug mga kasulatan ug
itandi ang atong mga panahon niadtong sa gingharian sa Juda.

• Unsa nga hulga ang giatubang sa atong henerasyon karon?
(tan-awa sa D&P 1:35).

• Nganong ang kasuko sa Ginoo mapukaw man diha sa ka-
tapusang mga adlaw? (tan-awa sa 1 Nephi 22:16; D&P
133:48–51).

• Unsa man ang bugtong paglaum nga anaa sa kalibutan
aron makalahutay? (tan-awa sa 1 Nephi 22:17–19, 22; D&P
1:36; 133:52; Moises 7:61–62).

• Unsa man ang motino kon kita makapasar ba niini nga pa-
nahon nga luwas? (tan-awa sa D&P 1:14, 38; 56:14; 84:36;
90:5; 108:1; 121:16–21).

2 Mga Hari 22:3–23:3. Ang mga kasulatan adunay gahum
sa pag-usab sa atong mga kinabuhi kon kita motugot niini.
(15–25 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat sa mga tubag sa
mosunod nga mga pangutana. Sultihi sila nga ang ilang mga
tubag alang sa ilang kaugalingon nga paggamit ug dili ipakita
ngadto sa uban.

1. Asang dapita sa inyong balay tipigan ninyo ang inyong
personal nga mga kasulatan?

2. Unsa ka sagad kamo magbasa sa inyong mga kasulatan?

3. Diha sa sukdanan gikan sa 1 (kinaubsan) ngadto sa 10
(kinatas-an):

a. Giunsa man ninyo pagtagad og maayo ang inyong mga
kasulatan––sama sa mainampingon nga pagmarka niini,
maayo kaayo nga paghipos niini, ug mainampingon nga
pagpakli sa mga pahina?

b. Kon ang inyong mga kasulatan mawala, kawaton, o
maguba, unsa ka dako sa inyong kinabuhi ang maa-
pektohan?

Ang Ikaduhang Basahon sa Mga Hari
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4. Paghingalan og usa ka tawo nga inyong nailhan kinsa ti-
nuoray nga naghatag og bili ug pagtahud sa ilang mga
kasulatan.

5. Unsa man ang imong bation kon ikaw makakita nga ang
mga kasulatan gitagad sa dili matinahuron nga paagi?

Basaha ang 2 Mga Hari 22:3–7 ug tan-awa kon unsa nga bu-
hat ang gisugo nga buhaton ni Haring Josias. Basaha ang mga
bersikulo 8–10 ug tan-awa kon unsa ang nadiskubrihan sa
mga labawng sacerdote samtang sila nagtrabaho. Pangutan-a
ang mga estudyante:

• Unsa man ang gipadayag niadtong mga bersikulo mahitu-
ngod kon unsa gayud ka importante kaniadto ang mga ka-
sulatan ngadto sa mga tawo?

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ka sagad ang ilang pagba-
sa niini?

• Unsa man ang reaksyon ni Josias sa dihang iyang nabasa
ang mga kasulatan? (tan-awa sa mga bersikulo 11–13).

• Sa inyong hunahuna ngano nga ingon man niana ang
iyang reaksyon?

Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Mga Hari 23:1–25 ug kon sa
unsang paagi nga ang mga kasulatan nakaapekto sa kinabuhi
ni Josias. Tabangi sila nga makasabut sa mahimong epekto sa
mga kasulatan sa atong panahon pinaagi sa pagbasa sa mosu-
nod nga duha ka pamahayag.

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon:

Si Elder L. Lionel Kendrick, usa ka sakop sa Seventy, miingon:

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakigbahin sa nahimut-
an nila og maayo mahitungod ni Josias. Ribyuha ang mga tu-
bag sa mga pangutana nga gipangutana diha sa sinugdanan
niini nga sugyot sa pagtudlo nga imong gibati nga mahimong
ipakigbahin. Ipangutana: Sa unsang paagi nga ang mga kasu-
latan nakaapekto sa inyong kinabuhi? Basaha ang 2 Timoteo
3:15–17; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi 32:3; Alma 31:5; 37:38,
43–45; ug Helaman 3:29–30 aron pagtudlo mahitungod sa ga-
hum nga anaa sa mga kasulatan diha sa atong mga kinabuhi.

“Ang mga kasulatan kinahanglang adunay labing da-
ko nga bili diha sa atong mga kinabuhi. Ang atong es-
pirituhanon nga paglahutay atol sa mga pagpamugos
sa atong katilingban ug sa mga tintasyon sa atong pa-
nahon nagdepende gayud sa kalig-on nga atong mada-
wat gikan sa pagsiksik sa mga kasulatan ug sa
pagpaminaw ngadto sa mga pulong sa mga propeta,
mga manalagna, ug mga tigpadayag.

“Ang katawhan ug ang kanasuran malaglag kon wala
ang mga kasulatan. Ang mga kasulatan mao ang espi-
rituhanon nga pagkaon sa atong mga espiritu, nga
ingon kaimportante sama sa pisikal nga pagkaon alang
sa atong mga lawas” (sa Conference Report, Abr. 1993,
14; o Ensign, Mayo 1993, 14).

sa gingharian. Apan kon ang indibidwal nga mga mi-
yembro ug mga pamilya mopatuhop sa ilang mga kau-
galingon diha sa mga kasulatan kanunay ug matag
karon ug unya, kining uban nga butang sa pagkaaktibo
diha-diha nga moabut. Ang mga pagpamatuod motubo.
Ang pasalig molig-on. Ang mga pamilya molig-on. Ang
personal nga pagpadayag modagayday” (“The Power
of the Word,” Ensign, Mayo 1986, 81).

“Sa kasagaran kita migahin og dakong paningkamot
diha sa pagpaninguha nga mouswag ang mga gidagha-
non sa pagkaaktibo diha sa atong mga stake. Kita ma-
kugihon nga nagtrabaho aron motaas ang porsyento
niadtong motambong sa mga miting sa sakrament. Kita
naningkamot aron makakuha og mas taas nga porsyen-
to sa atong batan-ong kalalakin-an sa mga misyon. Kita
naningkamot sa pagpalambo sa gidaghanon niadtong
magminyo sa templo. Kining tanan dalayegon nga mga
paningkamot ug mahinungdanon ngadto sa paglambo 
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Pasiuna
Ang mga basahon sa 1 ug 2 Cronicas sa sinugdanan usa ka
basahon, apan kanunay kini nga makita isip duha ka mga ba-
sahon diha sa mga paghubad gikan sa panahon sa Greek
Septuagint. Kini nakompleto sa mubo nga higayon human si
Ciro [Cyrus] mihimo og balaod nga mitugot sa mga Judeo sa
pagpauli gikan sa pagkaulipon sa Babelonia (ca. 538 b.c.) ug ,
agig kabahin, usa ka dugang nga rekord nga gisulat human
sa pagpauli sa tribo sa Juda gikan sa pagkaulipon didto sa
Babelonia ngadto sa mga kasaysayan diha sa mga basahon ni
Samuel ug sa Mga Hari. Ang gigikanan sa mga Cronicas dili
sigurado. Ang mga basahon ni Esdras ug ni Nehemias mao
ang sumpay sa kasaysayan sa mga basahon sa Cronicas.

Ang katuyoan sa Cronicas mao ang pagtabang sa gipabalik
nga mga gipapahawa nga mahinumdom sa ilang relasyon sa
Ginoo ug sa kanhi tinipong nasud sa Israel. Ang mga kaliwa-
tan diha sa 1 Cronicas 1–9 ug ang asoy sa kadaugan sa ging-
harian ni David diha sa 1 Cronicas 10–29 mipahinumdom sa
Israel sa kamot sa Ginoo diha sa pagpili ug sa paggiya sa
iyang mga tawo.

Hapit katunga sa sinulat diha sa Cronicas gikuha gikan sa
mga basahon sa Samuel ug sa Mga Hari, apan ang tigsulat
milakip lamang sa mga butang nga iyang gibati nga nakata-
bang sa mga tawo nga makita ang ilang mga kaugalingon isip
mga tawo nga pinili sa Dios. Hapit tanan nga makabalda nia-
na nga paghulagway, sama sa sala ni David batok ni Uria ug
ang pagbatok ni Absalom, wala giapil. Diha sa 2 Cronicas 1–9
ang tigsulat mihatag og gibug-aton sa himaya sa templo nga
gitukod ni Solomon ug sa kaimportante sa pagsimba diha sa
templo. Walay gisulat mahitungod sa langyaw nga mga asa-
wa ni Solomon o sa iyang pagsimba sa mga dios-dios.

Ang kasaysayan sa mga hari sa Juda, ilabi na diha sa
2 Cronicas 10–32, naghulagway nga ang pagbaton og usa ka
hari o gani usa ka templo dili makagarantiya og balaan nga
proteksyon ug panalangin. Diha lamang kon ang hari ug ang
mga tawo magmasulundon sa mga balaod sa Dios nga ang
pakigsaad ni Abraham matuman.

Ang gipabalik nga mga gipapahawa wala hatagi og kahim-
tang sa usa ka independente nga nasud nga adunay kaugali-
ngong hari. Sila anaa pa gihapon ubos sa pagkontrolar sa
Persia. Alang niadtong mga Judeo nga gipabalik gikan sa
pagpapahawa, ang pagserbisyo sa templo ug ang pagkama-
sulundon ngadto sa balaod gipasabut og maayo isip tinubdan
sa balaan nga mga panalangin. Kini nga pagpasabut milam-
pos sa pag-ayo sa Israel sa usa ka sala nga mitakboy kanila

sukad sa ilang pagkaluwas gikan sa Ehipto. Gikan sa pana-
hon sa pagpapahawa, ang Israel wala na gayud motugyan
ngadto sa pagano nga pagsimba sa mga dios-dios. Sa katapu-
san, hinoon, ang pagsimba sa mga dios-dios sa bisan unsa
nga matang ang mipuli sa pagano nga pagsimba sa mga dios-
dios. Ang “Balaod” mismo nahimong labihan ka importante
ngadto sa pipila ka mga Judeo nga sa panahon sa mortal nga
pangalagad sa Manluluwas sila misimba sa “balaod” apan
misalikway sa magbabalaod, nga si Jesukristo.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga propeta sa Ginoo kanunay nga nagpahinumdom

ug nag-awhag kanato sa pagsunod sa ebanghelyo (tan-awa
sa 1 Cronicas 1–29).

• Kita ania dinhi sa yuta aron sa pagkat-on sa paghigugma,
pagsunod, ug pagserbisyo sa Ginoo. Sa pagbuhat sa ingon
kita kinahanglan nga:

a. Maghinulsol, magmaisugon diha sa pagkamatarung, ug
mobutang sa atong pagsalig diha sa Ginoo (tan-awa sa
1 Cronicas 5:18–26; 10:13–14; 28:20; tan-awa usab sa
2 Cronicas 20:14–17; Alma 53:20–21).

b. Mohatag og padayon nga mga pagpasalamat ug pagda-
yeg ngadto sa Dios alang sa tanan nga iyang gihatag ka-
nato ug gihimo alang kanato (tan-awa sa 1 Cronicas
16:7–19, 23–36; tan-awa usab sa Esdras 3:10–11; D&P 59:7).

c. Mangita sa Ginoo uban sa tibuok natong mga kasingka-
sing ug mga hunahuna (tan-awa sa 1 Cronicas 28:9; tan-
awa usab sa 2 Cronicas 7:14; 15:12–15).

• Ang Biblia wala maglangkob sa tanang mga butang nga gi-
padayag sa Ginoo ngadto sa iyang mga propeta (tan-awa
sa 1 Cronicas 29:29; tan-awa usab sa 2 Cronicas 9:29; 12:15).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
1 Cronicas 1–29. Ang mga propeta sa Ginoo kanunay nga
nagpahinumdom ug nag-awhag kanato sa pagsunod sa
ebanghelyo. (15–20 ka minutos)

Diha sa pisara isulat ang pamahayag ang pagpraktis makapahi-
mong hingpit ug pangutan-a ang mga estudyante kon uyon ba
sila. Sa ubos niini isulat ang pagpraktis sa sakto nga mga baruga-
nan makapahimong hingpit ug pangutana kon hain nga pama-
hayag ang mas sakto ug kon ngano. (Kita dili mahimong
hingpit pinaagi sa pagpraktis sa sayop nga mga baruganan.)
Ipasabut nga ang ikaduhang pamahayag nagtabang kanato
nga masabtan kon ngano nga ang mga lider sa Simbahan ka-
nunay nga nagbalikbalik og tambag kanato sa sama nga mga
hilisgutan. Ipalista sa mga estudyante ang pipila sa mga hilis-
gutan nga ang mga lider sa Simbahan kanunay nga naghis-
gut. Pangutan-a sila kon sa ilang hunahuna ngano man nga
kadtong mga baruganan gitudlo gayud sa kanunay.

1 Cronicas 1–29
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Sultihi ang mga estudyante nga ang ubang mga tawo naghu-
nahuna kon ngano nga ang tigsulat sa 1 ug 2 Cronicas miba-
lik sa makadaghan gayud sa gitudlo na diha sa Daang Tugon.
Ipasabut nga siya mipundok sa kadaghanan sa iyang sinulat
gikan sa uban nga mga basahon, ilabi na sa mga basahon sa
Samuel ug sa Mga Hari. Ang mosunod mao ang talaan nga
naglista kon asa ang kapareho nga mga tudling nga makita
ug matandi.

Pagpili og bisan hain sa mga panghitabo nga gilista diha sa
tsart ug ipatandi sa mga estudyante ang kapareho nga mga
tudling ug ipapangita ang mga pagkasusama ug ang mga
kalainan. Ang tsart mahimong pakopyahan alang sa matag
estudyante o himoon nga usa ka poster ug ipakita.

Aron sa dugang nga paghulagway sa pagbalikbalik sa mga
pagtulun-an sa ebanghelyo, tabangi ang mga estudyante sa
pagtandi sa Mateo 5:3–12 sa 3 Nephi 12:3–12 ug pangutan-a
sila kon sa ilang hunahuna ngano nga ang Ginoo mibalikbalik
sa iyang mga kabulahanan diha sa 3 Nephi. Basaha ang
Joseph Smith––Kasaysayan 1:45–49 ug hisguti kon ngano nga
si Moroni mibalikbalik man sa iyang mensahe ngadto ni
Joseph Smith sa ikaupat ka mga higayon diha sa ingon ka mu-
bo nga panahon. Tabangi sila nga makasabut nga ang balikba-
lik nga pagtudlo sa sakto nga mga baruganan dili lamang
mopahinumdom kanato kon unsaon nato sa pagpuyo kon dili
sa pagsiguro nga kadtong mahinungdanon nga mga baruga-
nan natudlo ngadto sa bag-o nga mga miyembro sa Simbahan
ug ngadto sa bag-o nga mga henerasyon sa mga miyembro.

1 Cronicas 5:18–26. Kita kinahanglan nga maghinulsol,
magmaisugon diha sa pagkamatarung, ug mobutang sa
atong pagsalig diha sa Ginoo. (20–25 ka minutos)

Hisguti uban sa mga estudyante kon unsa ang angay natong
buhaton aron madawat ang kinatibuk-ang mga panalangin sa
Pag-ula ni Jesukristo. Ipasiksik nila ang 1 Samuel 8:1–20 ug
12:14–25 ug ipapangita kon ngano nga ang Israel gusto man
og usa ka hari ug kon unsa ang gipanagna ni Samuel kalabut
sa pagkahimong ubos sa pagmando sa usa ka hari. Hisguti

1 Cronicas Panghitabo Mga Kapareho

15:25–16:3 Ang arka gidala ngadto 2 Samuel 6:12–19
sa Jerusalem

16:8–22 Ang Salmo sa Salmo 105:1–15
Pagpasalamat ni David

16:23–33 Mga pagdayeg ni David Salmo 96
sa Ginoo

17 Si David mitanyag sa 2 Samuel 7
pagtukod og usa ka 
balay sa Ginoo

18 Ang mga kaaway sa 2 Samuel 8
Israel nabuntog

19 Ang mga Ammonihanon 2 Samuel 10
miabuso sa mga 
mensahero ni David

20 Ang Israel mipildi sa 2 Samuel 11:1; 
mga Ammonihanon ug 12:29–31; 21:15–22
sa mga Filistehanon

21 Si David miihap sa Israel 2 Samuel 24

29:26–30 Ang kamatayon ni David 1 Mga Hari 2:10–12

1 Cronicas Panghitabo Mga Kapareho

1:1–4 Ang mga Genesis 5:1–32
henerasyon gikan ni 
Adan hangtud ni Japeth

1:5–28 Ang mga  Genesis 10:2–31; 
henerasyon gikan ni 11:10–26
Japeth hangtud ni 
Abraham

1:29–31 Kaliwatan ni Ismael Genesis 25:12–16

1:32–33 Anak nga mga lalaki Genesis 25:1–4
ni Cethura

1:34–54 Kaliwatan ni Esau Genesis 36:10–43

2:1–2 Anak nga mga lalaki ni Genesis 35:22–26
Israel (ni Jacob)

2:3–17 Kaliwatan ni Juda Genesis 38:2–7, 
29–30; Ruth 4:18–22;
Mateo 1:3–6

3:1–9 Anak nga mga lalaki 2 Samuel 3:2–5; 
ni David 5:14–16

4:24–33 Kaliwatan ni Simeon Josue 19:1–9

5:3 Anak nga mga lalaki Genesis 46:9
ni Ruben

5:23–26 Ang mga tawo sa Israel 2 Mga Hari 15:19–31; 
misalikway sa Ginoo 17:6–18
ug naulipon

6:54–81 Mga siyudad sa Josue 21:3–39
Levihanon

9:1–18 Mga lumulupyo sa Nehemias 11:3–19
Jerusalem

10:1–12 Ang mga Filistehanon 1 Samuel 31; 2 
mipildi sa Israel; si Samuel 1:4–12
Saul namatay

11:1–9 Si David ang dinihogan 2 Samuel 5:1–10
nga hari

11:10–41 Mga sundalo ni David 2 Samuel 23:8–39

13 Si David mikuha sa arka 2 Samuel 6:1–11
gikan ni Chiriath-jearim

14 Si David mipildi sa mga 2 Samuel 5:11–25
Filistehanon
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ang mga ehemplo gikan sa mga kinabuhi nila ni Saul, David,
ug Solomon nga nagpakita sa kamatuoran sa mga panagna ni
Samuel. Ipakigbahin ang pipila sa impormasyon gikan sa pa-
siuna sa 1 Cronicas 1–29 aron sa pagtabang kanila nga masab-
tan nga ang mibalik nga mga Judeo wala nay hari nga ilang
masaligan.

Patun-a ang mga estudyante sa 1 Cronicas 5:18–26 ug hisguti
ang nagtabang sa pagtino sa kalampusan o kapakyasan sa
Israel batok sa mga kaaway niini. Hangyoa sila sa pag-ila sa
uban nga mga kasulatan nga nagtudlo kanato nga magmasu-
lundon ug magmasaligon diha sa Ginoo. Gamita ang impor-
masyon gikan sa pasiuna aron sa pagpasabut kon unsay
nahitabo sa pagsimba sa mga Judeo human sa ilang pagbalik
gikan sa pagkaulipon didto sa Babelonia. Pangutan-a sila kon
unsa ang gisaligan sa uban nga mga tawo karon imbis mosa-
lig sa Ginoo. Basaha ang Alma 36:3 ug pangutana kon sa un-
sang paagi nga mahimong mas maayo ang atong mga
kinabuhi kon kita mosalig ug mosunod lang sa Ginoo sa mas
hingpit nga paagi.

1 Cronicas 29:29. Ang Biblia wala maglangkob sa
tanang mga butang nga gipadayag sa Dios ngadto

sa iyang mga propeta. Siya nagpadayag sa iyang kabu-
but-on ngadto sa iyang mga anak sa tanan nga mga pa-
nahon pinaagi sa iyang pinili nga mga propeta. (20–25 ka
minutos)

Pahinumdom: Ang ikaduhang sinemana nga sugyot sa pagtud-
lo alang niini nga semana makita diha sa mga sugyot sa pag-
tudlo alang sa basahon ni Esdras.

Diha sa pisara isulat ang Nathan 2:7–8 ug Gad 7:16. Hangyoa
ang mga estudyante sa pagpangita niadto nga mga pakisay-
ran ug tan-awa kon unsa ang gisulti niini mahitungod sa
Biblia. Kon ang mga estudyante makaamgo nga kadtong mga
basahon wala diha sa Biblia, ipabasa nila ang 1 Cronicas 29:29
aron makita nga sa makausa anaa kini.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga daghang
mga tawo ang naghunahuna nga ang Biblia naglangkob sa ta-
nan nga pulong sa Dios ug nga kita wala magkinahanglan og
bag-o nga kasulatan. Pangutan-a sila kon unsa ang ilang nakat-
unan niining higayona gikan sa ilang pagtuon sa Daang
Tugon kon sa unsang paagi ug ngano nga ang Langitnong
Amahan nakigsulti sa iyang mga propeta. Ipahunahuna nila
kon unsa kaha ang mahitabo kon ang pagpadayag lamang
nga nadawat ni Noe mao ang asoy nga sinulat sa pagdumala
sa Ginoo uban kang Adan o kon ang tambag lamang nga na-
dawat ni Moises gikan sa Ginoo mao ang iyang gipadayag
ngadto kang Noe. Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa
ang talagsaon mahitungod sa atong panahon karon nga naka-
pahimo sa bag-o nga pagpadayag nga mahinungdanon (tan-
awa sa Amos 3:7; Mga Taga-Efeso 4:11–14; D&P 1:11–17).

Hisguti kon unsa ang gitudlo sa 2 Nephi 29 mahitungod sa
katuyoan sa uban nga mga kasulatan ug nga ang Dios nahi-
gugma sa tanan niyang mga anak ug nagpadayon sa pagpa-
dayag sa iyang kabubut-on ngadto kanila pinaagi sa iyang
pinili nga mga propeta.

S  M  T  W  TH  F  S



ANG IKADUHANG BASAHON SA MGA CRONICAS

Pasiuna
Tan-awa ang pasiuna alang sa 1 Cronicas 1–29.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga templo sagrado nga mga balay sa Ginoo (tan-awa

sa 2 Cronicas 3:1; 7:1–3; tan-awa usab sa D&P 109:1–5;
110:1–10).

• Kita ania dinhi sa yuta aron sa pagkat-on sa paghigugma,
pagsunod, ug pagserbisyo sa Ginoo. Sa pagbuhat sa ingon
kita kinahanglan nga:

a. Modawat sa pagtul-id gikan sa mga lider sa Ginoo (tan-
awa sa 2 Cronicas 15:1–15; 19:1–11; 30; 36:11–20).

b. Magpaubos sa atong mga kaugalingon atubangan sa
Ginoo (tan-awa sa 2 Cronicas 32:26; 33:12–13).

c. Magkat-on, mosunod, ug motudlo sa pulong sa Dios
(tan-awa sa 2 Cronicas 34:14–21, 29–33; tan-awa usab sa
Esdras 7:10; Alma 17:2–3).

d. Mohimo ug motuman sa mga pakigsaad uban sa Ginoo
(tan-awa sa 2 Cronicas 34:31; tan-awa usab sa Nehemias
10:29; D&P 136:4).

• Bisan og ang mga tawo sa Juda nakasala ug nasilotan og
setenta ka tuig nga pagkaulipon didto sa Babelonia, ang
Dios wala mosalikway kanila. Sa dihang sila igo na nga na-
panton, siya mipahiuli kanila ngadto sa ilang gisaad nga
yuta (tan-awa sa 2 Cronicas 36:14–23).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
2 Cronicas 3:1. Ang Bukid sa Moria mao ang dapit nga
gihimong sagrado sa Ginoo. (10–15 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang uban nga mga dapit nga gikonsiderar nga
sagrado?

• Unsa man ang nakapahimo nga sagrado sa usa ka dapit?

Kon aduna, ipakita sa mga estudyante ang usa ka hulagway
sa bukid nga templo sa Jerusalem ug ipatan-aw nila sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, Mapa 5, nga nagpakita sa
siyudad sa Jerusalem sa panahon ni Jesus. Ipabasa sa 
mga estudyante ang Genesis 22:1–2; 2 Samuel 5:6–7; ug 

2 Cronicas 3:1 ug hisguti unsa ang gitudlo niini mahitungod
nianang mahinungdanon nga bungtod.

Ipabasa sa mga estudyante ang Ezequiel 37:21–28 ug ipapa-
ngita kon unsa ang gisulti niini mahitungod sa umaabut nga
templo didto (tan-awa sa komentaryo alang sa Ezequiel
37:26–28 diha sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 284).
Pangutan-a sila kon ngano nga ang ingon nga dapit sama sa
Moria, bukid nga templo, adunay ingon ka mahinungdanon
nga tahas diha sa kasaysayan ug panagna sa Israel. Basaha
ang mosunod nga pamahayag gikan ni Propeta Joseph Smith:

2 Cronicas 5; 7:1–3. Ang mga templo sagrado nga mga
balay sa Ginoo. (20–25 ka minutos)

Kon aduna, pagpakita sa mga estudyante og mga blueprint sa
usa ka building. Ipangutana:

• Ngano ug sa unsang paagi gamiton ang mga blueprint?

• Kon kamo makahimo sa pagdesinyo sa inyong gipangan-
doy nga balay, unsa man ang kinadak-an nga lawak sa su-
lod niini? Ngano man?

• Sa unsang paagi nga ang balay alang sa Ginoo mahimong
lahi og desinyo kay sa inyong panimalay?

Dalia og ribyu ang 1 Mga Hari 6 ug 2 Cronicas 2–4 uban sa
imong mga estudyante ug hisguti ang kantidad ug paningka-
mot nga nahimo sa pagtukod sa templo ni Solomon. Pangutana
kon ngano nga sila si David ug Solomon mihimo og ingon nia-
na nga paningkamot aron sa pagtukod og usa ka matahum nga
building alang sa balay sa Ginoo. Pagpakita og mga hulagway
sa pipila sa atong bag-o nga mga templo ug hisguti kon ngano
nga kita gusto man nga mohatag sa atong labing maayo ngadto
sa Ginoo. Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder James
E. Talmage, kanhi sakop sa Korum sa Napulog Duha:

“Kita kinahanglan nga magmabinantayon sa kamatuo-
ran nga kon kini gasa man sa usa ka tawo o sa usa ka
nasud, ang labing maayo, kon gihatag sa andam nga
paagi ug uban sa putli nga tinguha, kanunay gayud
nga maayo kaayo diha sa panan-aw sa Dios, bisan un-
sa pa man ka dili maayo sa pagtandi sa uban kanang
labing maayo” (The House of the Lord, rev. ed. [1976], 3).

“Ang tribo sa Juda kinahanglan gayud nga mobalik
sa yuta sa Israel, ang Jerusalem kinahanglan gayud
nga matukod pag-usab, ug ang templo, ug ang tubig
nga mogawas gikan sa ilawom sa templo, ug ang katu-
bigan sa Patay nga Dagat maulian. Kini mokabat og
dugay-dugay nga panahon aron matukod og balik ang
mga paril sa siyudad ug ang templo, ubp.; ug kining
tanan kinahanglan gayud nga pagahimoon sa dili pa
magpakita ang Anak sa Tawo” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 286).

2 Cronicas 1–36
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Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Cronicas 5:11–14 ug 7:1–3 ug
pangutana kon unsaon sa pagpakita sa Ginoo sa iyang pagda-
wat sa templo. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 109:1–5,
12–13, 37 ug hisguti kon sa unsang paagi nga ang espirituhanon
nga mga pagpakita nga giampo sa pagpahinungod sa templo sa
Kirtland susama ngadto niadtong sa pagpahinungod sa templo

ni Solomon. Mahimo nimong ikonsiderar ang pagpili og mga
bersikulo gikan sa pagpahinungod nga pag-ampo sa templo sa
Kirtland nga nagpakita sa mga panalangin sa pagbaton og usa
ka templo (tan-awa ilabi na sa D&P 109:12–59; tan-awa usab sa
D&P 110:1–10). Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa kaim-
portante sa mga templo sa atong panahon karon.

Ang Ikaduhang Basahon sa Mga Cronicas

176



ANG BASAHON NI ESDRAS

Pasiuna
Diha sa kinaunahan nga mga manuskrito sa Hebreohanon, ang
mga basahon ni Esdras ug ni Nehemias usa ra ka basahon ug
ang padayon sa 1 ug 2 Cronicas (itandi ang 2 Cronicas 36:22–23
ug Esdras 1:1–3). Ang mga basahon ni Esdras ug Nehemias
mao ang katapusang basahon sa kasaysayan sa Daang Tugon
ug naglangkob sa panahon gikan sa gibana-bana nga 540 b.c.
hangtud 430 b.c. Ang basahon ni Esdras gipanganlan alang sa
nag-unang karakter niini, ang pari ug eskriba nga si Esdras,
apan wala kini magpaila sa tigsulat niini.

Ang Asiria misakop sa amihanan nga gingharian sa Israel ug
midala sa mga tawo nga dinakpan mga 721 b.c. Sila sa kaula-
hian nagkatibulaag ug nailhan isip ang “nawala nga napulo ka
mga tribo” tungod kay ang ilang nahimutangan wala mahiba-
loi. Ang Babelonia misakop sa habagatang gingharian sa Juda
ug midala sa mga tawo nga dinakpan 587 b.c. Sila nagpabilin
nga ulipon hangtud nga ang Media ug ang Persia mipildi sa
Babelonia, mga 537 b.c., ug si Ciro mitugot sa mga Judeo nga
mobalik ngadto sa Jerusalem (tan-awa usab sa Daniel 5).

Ang basahon ni Esdras adunay duha ka lahi nga mga seksyon:
Mga kapitulo 1–6 nagrekord sa pagbalik gikan sa Babelonia sa
unang grupo sa mga Judeo, nga gipangulohan ni Zorobabel, ug
sa ilang mga paningkamot sa pagtukod og usab sa templo. Mga
kapitulo 7–10 nagrekord sa pagbalik sa ikaduhang grupo, nga
gipangulohan ni Esdras, sobra sa saysenta ka tuig ang milabay.

Kini nga basahon nagpahinumdom kanato sa gahum sa Dios
sa pagluwas sa iyang katawhan ug sa pagtuman sa iyang mga
katuyoan, bisan ngadto sa punto sa pagdasig sa dili magtutuo
aron sa pagtabang kaniya diha sa iyang mga katuyoan. Kini
nagtabang usab kanato nga makasabut sa kaimportante sa mga
templo ug sa pagsimba diha sa templo (alang sa dugang nga
impormasyon, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Esdras,” pp. 56–57).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Dios mahimong modasig sa maayo nga mga tawo sa

tanan nga mga tinuohan (tan-awa sa Esdras 1:1–4, 7–11;
5:6–6:12; 7:1–6, 11–28).

• Sa higayon nga ang Ginoo mopundok sa iyang katawhan
siya momando kanila sa pagtukod og mga templo (tan-awa
sa Esdras 1:5–6; 3:10–13; 6:16–22).

• Kita ania dinhi sa yuta aron sa pagkat-on sa paghigugma,
pagsunod, ug pagserbisyo sa Ginoo. Aron magmalampu-
son kita kinahanglan nga:

a. Magpuasa ug mag-ampo aron makabaton sa panabang
sa Ginoo (tan-awa sa Esdras 8:21–23; 10:6; tan-awa usab
sa Nehemias 1; Ester 4:1–3, 16; Isaias 58:6–11).

b. Magtinguha nga maminyo diha sa pakigsaad (tan-awa
sa Esdras 9:1–10:14; tan-awa usab sa Nehemias 13:23–27;
D&P 132:15–17).

c. Mokumpisal ug maghinulsol sa atong mga sala (tan-awa
sa Esdras 10:1, 11; tan-awa usab sa Nehemias 9:2–3; D&P
58:43).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Esdras 1:1–6. Ang Dios mahimong modasig sa ma-
ayo nga mga tawo sa tanan nga mga tinuohan aron

sa pagtuman sa iyang mga panagna. (20–30 ka minutos)

Ipahunahuna sa mga estudyante nga sila anaa sa usa ka pa-
nagpundok sa pamilya. Adunay usa ka tawo nga miduol ka-
nila nga may dalang basahon ug mosulti kanila nga kini
sobra na sa duha ka gatus ka tuig ang kadugayon, nga anaa
niini ang ilang pangalan, ug nga kini nagsulti nga sila mobu-
hat og usa ka butang nga talagsaon. Pangutan-a sila kon unsa
kaha ang ilang reaksyon. Ipasabut nga kanang susama nga
butang nahitabo ngadto sa usa ka hari sa karaan nga Persia.

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 44:28–45:4 ug ipaila kon
kinsa ang gisulti ni propeta Isaias nga mahimong hari ug unsa
ang iyang pagabuhaton. Ipakita nila ang mosunod nga tsart:

TUIG PANGHITABO

740 b.c. Si Isaias nagsugod sa pagpanagna

539 Persia mipildi sa Babelonia (tan-awa sa Daniel 5:30–31)

538–537 Unang tuig sa paghari ni Ciro 
(tan-awa sa Esdras 1:1–4)

ca. 537 Altar sa templo gitukod og usab 
(tan-awa sa Esdras 3:1–3)

536 Trabaho sa templo gisugdan (tan-awa sa Esdras 3:8)

536–530 Samarianhon nga pagbatok atol sa paghari ni Ciro 
(tan-awa sa Esdras 4:1–5)

530–520 Trabaho sa templo gihunong (tan-awa sa Esdras 4:24)

520 Trabaho sa templo gisugdan 
(tan-awa sa Esdras 5:2; Haggeo 1:14)

516 Nahuman ang templo (tan-awa sa Esdras 6:14–15)

458 Si Esdras mibiya sa Babelonia ug miabut sa Jerusalem
(tan-awa sa Esdras 7:6–9)

458 Si Esdras misangyaw sa mga Judeo nga maghinulsol
(tan-awa sa Esdras 10:9–17)
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Ang Basahon ni Esdras
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Ipasabut og maayo ang gidugayon sa mga katuigan nga nag-
ulang nila ni Ciro ug ni Isaias. Ipabasa sa mga estudyante ang
Esdras 1:1–4 ug tan-awa kon si Ciro mituo ba sa panagna.
Basaha ang nahabilin nga kapitulo ug hangyoa ang mga es-
tudyante sa pag-ila kon unsa nga matang sa pagkatawo si
Ciro. Ipapangita nila ang Esdras 2:1, 64–70 ug tan-awa kon pi-
la ka mga Judeo ang mipauli.

Basaha ang mosunod nga mga kasulatan ug ipaila sa mga es-
tudyante ang tawo o mga tawo nga gipasabut sa panagna:

• 2 Nephi 3:6–15 (ang Propeta Joseph Smith)

• 2 Nephi 27:12 (ang tulo ka mga saksi sa Basahon ni
Mormon)

• Isaias 29:11 (Martin Harris ug Charles Anthon)

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang
pagbasa niadto nga mga panagna mahimong makatabang ni-
adtong mga tawo nga molambo ang ilang hugot nga pagtuo.
Ipabasa nila ang Joel 2:28; Mormon 8:34–41; Moroni 10:24–27;
ug Moises 1:7–8 ug ipatino kon unsa ang nakita niadtong ka-
raan nga mga propeta.

Basaha ang Mga Taga-Efeso 1:4–5 ug hisguti kon sa unsang
paagi nga kita gi-orden nang daan nga makadawat sa ebang-
helyo ug kon sa unsang paagi nga ang mga propeta mipama-
tuod nga ang ulahing adlaw nga buhat mopadayon sa
pagkaylap pinaagi kanato (tan-awa sa D&P 121:25–29).
Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang
pagkahibalo nga ang karaang mga propeta nakakita na sa
atong panahon nga makahatag kanila og kaisug sa paghimo
og matarung nga mga pagpili.

Tapusa pinaagi sa pagkanta o pagbasa sa mga pulong sa him-
no nga nagtudlo nga ang mga kabatan-onan halangdon ug
adunay gahum aron magmalampuson, sama sa “True to the
Faith” (Hymns, nu. 254), “Carry On” (Hymns, nu. 255), o “As
Zion’s Youth in Latter Days” (Hymns, nu. 256).

Esdras 3:3–13; 6:16–22. Sa higayon nga ang Ginoo mopun-
dok sa iyang katawhan siya momando kanila sa pagtukod
og mga templo (20–30 ka minutos)

Pagbutang og usa ka mapa sa kalibutan ug isip usa ka klase
ipatino ang nahimutangan sa daghang mga templo sa
Simbahan kutob sa imong mahimo. Hisguti kon unsa ang ma-
himong bation sa mga miyemro sa Simbahan kon sila adunay
templo diha sa ilang duol. Hisguti kon sa unsang paagi nga
ang pahibalo ni Presidente Gordon B. Hinckley mahitungod
sa pagtukod og mas gagmay nga mga templo makaapekto sa
mga kinabuhi sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kali-
butan (tan-awa sa Conference Report, Okt. 1997, pp. 68–69; o
Ensign, Nob. 1997, pp. 49–50; tan-awa usab sa Ensign, Mayo
1998, 87–88).

Basaha ang Esdras 1:1–3 ug pangutan-a ang mga estudyante
kon unsa ang mahimong gibati sa mga Judeo sa dihang gitu-
gutan sila nga mobalik ngadto sa Jerusalem ug itukod og ba-
lik ang ilang templo, human sa hapit setenta ka tuig nga

walay templo. Ipabasa nila ang Esdras 1:4–11 ug 2:64–3:7 ug
pangitaa ang ebidensya nga daghan sa mga tawo ang naghi-
namhinam sa pagtabang sa templo. Basaha ang Esdras
3:11–13 ug hisguti kon unsa ang gibati sa mga tawo sa dihang
gibutang na ang tukuranan sa templo. Basaha ang Esdras
6:16–22 ug hisguti kon unsa ang ilang gibati sa dihang ang
templo gipahinungod.

Ang mga templo pagatukuron sumala sa panahon sa Ginoo.
Ribyuha ang Esdras 1:1–2; 4:23–24; ug 6:1–15 uban sa klase ug
ipasabut ang impluwensya nga anaa sa mga lider sa politika
kon itukod ba o dili ang templo. Ipangutana: Kon ang Ginoo
andam na makaimpluwensya ba siya sa mga lider sa politika
sa pagtabang kaniya sa pagtuman sa iyang mga katuyoan?

Tudloi ang mga estudyante nga ang pagtukod og mga templo
naimpluwensya usab pinaagi sa pagkamatarung sa mga mi-
yembro sa Simbahan. Sa paghulagway niini, itandi sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 57:3; 58:57; 88:119; ug 95:1–14.
Timan-i ang mga petsa nga ang matag usa niadtong mga su-
go gihatag ug itandi kini ngadto sa petsa nga ang Templo sa
Kirtland gipahinungod (tan-awa sa D&P 109). Ipangutana: Sa
unsang paagi nga ang atong espirituhanon nga pagpangan-
dam karon makaimpluwensya sa pagtukod sa umaabut nga
mga templo?

Basaha ang Esdras 5:1–2 ug pangutan-a ang mga estudyante
kon kinsa ang mihimo sa labing mahinungdanon nga pagpa-
ngusog diha sa pagsugod og tukod sa templo ug unsa ang gi-
tudlo niadto nga mga bersikulo mahitungod sa pagsunod sa
mga propeta (tan-awa usab sa Haggeo 1:1–8; 2:12–18; Zacarias
1:12–17). Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Gordon B. Hinckley:

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang atong mahi-
mong buhaton aron sa pagtabang ni Presidente Hinckley nga
matuman ang iyang tinguha.

Esdras 7. Ang Ginoo nagtrabaho pinaagi niadtong kan-
sang mga kasingkasing andam aron sa pagdawat sa
iyang tambag. (10 ka minutos)

Ipahimo sa mga estudyante ang kalihokan A alang sa Esdras
7 diha sa mga giya sa estudyante sa pagtuon.

Esdras 9–10. Ang pagkat-on gikan sa mga kasinatian
sa uban makatabang kanato sa pagsunod sa Ginoo.
(15–20 ka minutos)

Pagdala og usa ka bag-o nga lokal nga newspaper ngadto sa
klase ug paklia kini uban sa imong mga estudyante. Samtang
kamo naghimo sa ingon, hisguti kon ngano nga makasala

“Ako adunay mainitong tinguha nga ang usa ka tem-
plo kinahanglang ibutang sulod sa makatarunganon
nga paggamit sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
tibuok kalibutan” (sa Conference Report, Sept.–Okt.
1995, 77; o Ensign, Nob. 1995, 52).



man ang mga tawo nga ang kasinatian nagpakita man unta
nga ang mga sangputanan kanunay nga makalilisang.

Dalia og ribyu ang kasaysayan sa pagkaulipon sa Juda ngadto
sa Babelonia (tan-awa sa 2 Mga Hari 24–25). Basaha ang
2 Mga Hari 21:13–16 ug pangutan-a ang mga estudyante kon
sa ilang hunahuna ngano nga ang Ginoo mitugot man kanila
nga mabihag. Ipabasa sa mga estudyante ang Esdras 9:1–2 ug
ipaila kon unsa nga mga sala ang nahimo sa gipapauli nga
mga gipapahawa. Ipangutana: Sa unsang paagi nga kadtong
mga sala susama ngadto sa mga sala sa ilang mga katigula-
ngan? Basaha ang Esdras 9:3–15 ug hisguti kon unsa ang gi-
bati ni Esdras mahitungod sa iyang katawhan.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga dili kini igo
nga masayud lamang sa sakto gikan sa sayop, kita kinahang-
lan nga mobuhat sa matarung. Basaha ang Esdras 10:1–2 ug
pangutana kon ang mga tawo nasayud ba sa matarung.
Hangyoa sila sa pag-ila og mga hugpong sa mga pulong gi-
kan sa mga bersikulo 3–5 nga nagpakita sa mga tawo nga
nagtinguha sa pagbuhat sa matarung. Ipasiksik nila ang mga
bersikulo 6–17 alang sa ebidensya sa paghigugma ni Esdras
alang sa iyang katawhan. Ipangutana:

• Unsa man ang gibuhat ni Esdras aron pagpakita sa iyang
gugma?

• Unsaon man nato pagsunod sa ehemplo ni Esdras karon?
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ANG BASAHON NI NEHEMIAS
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Pasiuna
Diha sa kinaunahan nga mga manuskrito nga Hebreohanon
ang basahon ni Nehemias usa ka sumpay sa basahon ni Esdras.
Ang istilo sa kasaysayan sa kaugalingong kinabuhi nagpakita
nga si Nehemias mao tingali ang tigsulat. Kini naglangkob sa
kasaysayan sa mga Judeo gikan sa gibana-bana nga 446 hang-
tud 405 b.c.––ang kinaulahian nga panahon sa bisan unsa nga
makasaysayanon nga mga basahon diha sa Daang Tugon.

Si Nehemias usa ka Judeo kinsa nagkupot sa gisalig nga ka-
tungdanan sa pagka “magdadala sa kopa sa hari” nga si
Artajerjes, hari sa Persia, nga nagpasabut nga siya mao ang
nagprotektar sa pagkaon ug ilimnon sa hari gikan sa pag-
panghilo (tan-awa sa Nehemias 1). Si Artajerjes mitugot kani-
ya sa pag-adto sa Jerusalem ug sa pagtabang sa pagtukod og
usab sa kuta sa siyudad (tan-awa sa Nehemias 2:1–6:15). Siya
mialagad isip gobernador sa Jerusalem sulod sa dose ka tuig,
dayon mibalik ngadto sa Babelonia, diin siya nagpabilin su-
lod sa mubo nga panahon sa wala pa mobalik ngadto sa
Jerusalem sa ikaduhang higayon (tan-awa sa Nehemias
5:14–15; 13:6; 13:7–31).

Si Nehemias mipakita sa kinatas-an nga punto sa pagkamau-
nungon ug kaisug diha sa praktikal nga bahin sa pagtukod og
usab sa mga kuta sa Jerusalem ug sa espirituhanon nga bu-
tang sa pagtukod og relihiyoso nga kinabuhi sa mga tawo
(tan-awa usab sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Nehemias,” p. 177).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo mopanalangin sa tanan kinsa maghinulsol ug

matinud-anon nga moduol ngadto kaniya (tan-awa sa
Nehemias 1:5–11; 4; 8–9).

• Kita kinahanglan nga matinguhaon nga moapil diha sa usa
ka maayo nga katuyoan ug aktibo nga mobatok sa dautan
(tan-awa sa Nehemias 2:12–20; 4; 13:4–30; tan-awa usab sa
D&P 58:26–28).

• Ang pagtuon sa mga kasulatan nagtabang kanato sa pag-
palambo sa hugot nga pagtuo, kaisug, ug kalinaw sa kina-
hiladman (tan-awa sa Nehemias 8–10).

• Atong gihugawan ang Igpapahulay kon kita mopalit o ma-
maligya nianang balaan nga adlaw (tan-awa sa Nehemias
13:15–18).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
2 Cronicas 36; Esdras 1–10; Nehemias 1–13. Ang
Ginoo mopanalangin sa tanan kinsa maghinulsol

ug matinud-anon nga moduol ngadto kaniya. (30–40 ka
minutos)

Pagdala ngadto sa klase og pipila ka butang nga buak na ug
pangutan-a ang mga estudyante kon unsaon nila sa paghu-
kom kon hain sa nabuak nga mga butang ang angay nga ayo-
hon ug hain ang angay nga ilabay. Ipabasa nila ang Nehemias
1:1–3 ug pangitaa ang nasayran ni Nehemias nga nabuak.
Ipangutana:

• Ngano nga ang mga kuta sa Jerusalem angay man nga ta-
rungon?

• Sa unsang paagi nga ang mga kuta usa ka simbolo sa na-
sud sa Judeo nianang panahona?

• Sa unsang paagi nga ang mga kuta nagsimbolo sa mga ka-
himtang karon alang sa mga tawo kinsa wala makabaton
sa mga pagtulun-an ni Jesukristo?

Ribyuha uban sa mga estudyante ang hinungdan sa pagkauli-
pon sa Juda ngadto sa Babelonia (tan-awa sa 2 Cronicas
36:14–21). Ang mga tawo karon usahay makakaplag sa ilang
mga kaugalingon sa espirituhanon nga paagi diha sa kahim-
tang nga susama ngadto niana sa mga Judeo––anaa sa kaku-
yaw sa pagkaulipon tungod sa pagkadili matarung. Tungod
kay ang Ginoo maloloy-on, siya naghatag sa iyang mga anak
og mga oportunidad sa pagbalik ngadto kaniya. Pangutana
kon sa unsang paagi nga ang karaan nga mga Judeo gihata-
gan sa pisikal ug espirituhanon nga oportunidad sa pagbalik
(tan-awa sa Esdras 1).

Si Esdras ug si Nehemias nangulo sa mga grupo sa mga
Judeo balik ngadto sa Jerusalem sa dihang ang Ginoo mihimo
niining posible alang kanila sa pagbalik. Ang ilang kasinatian
naghatag og usa ka sumbanan alang sa tanan kinsa nagtingu-
ha sa pagbalik ngadto sa Ginoo.

Ang mosunod nga mga seksyon sa mga basahon ni Esdras ug
ni Nehemias mahimong basahon ug hisgutan aron sa pagpa-
kita nga ang gibuhat sa mga Judeo, dili lamang aron sa pagtu-
kod og usab sa templo ug sa mga kuta sa Jerusalem, apan sa
pagtukod og usab sa ilang espirituhanon nga mga kinabuhi:

• Esdras 3:1–7. Sa wala pa nila mahuman ang templo, ang
mga tawo mitukod og usab sa altar ug misugod sa pagha-
lad og mananap nga mga sakripisyo. Ipangutana: Unsa
man ang papel sa ingon nga sakripisyo sa pagpunting
ngadto kang Kristo? Human sa Pag-ula, unsa nga mga sak-
ripisyo ang gikinahanglan? (tan-awa sa 3 Nephi 9:19–20).

• Esdras 4; Nehemias 2:19; 4; 6. Timan-i ang nagkalainlaing
mga paagi nga ang mga kaaway naningkamot sa pagpahu-
nong sa buhat (tan-awa ilabi na sa Esdras 4:4–6; Nehemias
2:19; 4:1–3, 7–12; 6:1–13). Ipangutana: Sa unsang paagi nga
kining karaan nga mga ehemplo sa pagbatok susama sa

S  M  T  W  TH  F  SNehemias 1–13



mga paagi nga ang mga tawo misulay sa pagpawala sa ka-
dasig niadtong kinsa moduol ngadto ni Kristo karon?

• Esdras 5:1–2; Nehemias 1; 2:17–20; 4; 6; 8–10. Basaha ang
mosunod nga mga bersikulo, nga mangita kon unsa ang
nakatabang sa mga Judeo nga magmalampuson: Esdras
5:1–2; Nehemias 1:4–11; 2:18; 4:4–5, 9, 14, 19–23; 6:3, 9, 12.
Hinumdumi nga sa dihang ang mga tawo nahuman na sa
pagpahiuli sa templo ug sa mga kuta, sila nakasinati og
dugang nga espirituhanong pagtubo pinaagi sa mapaubsa-
non nga pagpaminaw ngadto ni Esdras nga nagtudlo kani-
la gikan sa mga kasulatan (tan-awa sa Esdras 8) ug dayon
nag-usab sa ilang mga kinabuhi (tan-awa sa Esdras 9–10).

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga, bisan og ti-
ngali malisud kini, mahimong posible nga makabalik ngadto
sa Ginoo ug ayuhon ang naguba nga relasyon uban kaniya.
Ipakigbahin ang mosunod nga istorya gikan ni Presidente
Boyd K. Packer:

Nehemias 8–13. Ang pagtuon sa mga kasulatan nagta-
bang kanato sa pagpalambo sa hugot nga pagtuo, kai-
sug, ug kalinaw sa kinahiladman. (25–35 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa kaha ang pipila ka
negatibo nga mga sangputanan kon sila dili makabasa sa mga
kasulatan sulod sa usa ka bulan, tulo ka bulan, o sulod sa na-
pulo ka tuig. Ipahunahuna nila nga sila wala gayud sukad
makakita og mga kasulatan, dayon basaha ang Nehemias
8:1–2 ngadto kanila. Ipangutana: Unsa kaha sila kahinam nga
makadungog sa mga kasulatan sa unang higayon? Ipabasa ni-
la ang mga bersikulo 3–8 ug tan-awa kon unsa ang reaksyon
sa mga tawo ngadto sa mga kasulatan. Basaha ang bersikulo
9 ug pangutan-a sila kon sa ilang hunahuna ngano nga ang
mga tawo mihilak man. Ipakigbahin ang imong pagpamatu-
od sa kaimportante sa mga kasulatan.

Hangyoa ang mga estudyante sa paghuman sa mosunod nga
tudling sa mga pulong: Ang mga kasulatan naghatag kanako
og kalig-on tungod kay …

Ipabasa dayon sa mga estudyante ang Nehemias 9 ug pangi-
taa kon giunsa kaha sa mga Judeo sa pagtapos kana nga tud-
ling sa mga pulong human sa gibasa ni Nehemias ngadto
kanila.

Ipabasa sa mga estudyante ang Moroni 10:3 ug ipaila kon un-
sa ang gusto ni Moroni nga atong hinumduman mahitungod
sa mga kasulatan (tan-awa usab sa 1 Nephi 1:20). Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang pagsabut sa kalooy sa Dios nahi-
mong usa ka panalangin niadtong nag-una nga mga Judeo?

• Sa unsang paagi nga kini mahimong usa ka panalangin
ngari kanato?

Basaha ang Nehemias 9:1–3, 36–38 ug hisguti kon sa unsang
paagi nga ang mensahe sa mga kasulatan nakatabang sa mga
Judeo sa pagpakigsaad nga mosunod sa Dios. Ipasabut nga
daghan sa mga tawo sa wala madugay misugod na usab sa
pagsupak sa mga sugo (tan-awa sa Nehemias 13:15–22).
Pangutan-a ang mga estudyante kon sa ilang hunahuna nga-
no nga ang mga tawo misugod na usab sa pagkapukan.
Basaha ang 1 Nephi 8:30 ug ipakigbahin ang imong pagpama-
tuod kon sa unsa nga paagi ang pagtuon sa kasulatan kina-
hanglang dili lamang usa ka adlaw o usa ka semana nga
kalihokan, apan usa ka sumbanan sa tibuok nga kinabuhi.

“Sulod sa daghang katuigan ako nakakaplag og pagli-
ngaw-lingaw diha sa pagkulit ug pagdibuho og mga
langgam nga moawit, usahay mogahin og tibuok tuig
diha sa usa ka kinulit…. Sa makausa, ako adunay bag-
ong nahuman nga kinulit sa luyo nga lingkuranan sa
sakyanan nga gidrayban ni Elder A. Theodore Tuttle.
Kalit niya nga natumban ang brake ug ang kinulit sa
luyo nalagput sa salog ug naguba.

“Si Elder Tuttle mibati og dili maayo, nagtuo nga iyang
naguba ang usa ka tuig nga trabaho. Sa dihang ako mi-
ingon kaniya nga ang iyang pagpangayo og pasensya
wala kinahanglana, siya miingon, ‘Daw wala kaayo ka
mahiubos mahitungod niini.’

“Aron sa paghupay kaniya, ako miingon, ‘Ayaw og ka-
balaka. Ako ang mihimo niini; ako makahimo sa pag-
ayo niini.’ Gani makadaghan na nga higayon nga kini
naguba ug naayo samtang nagtrabaho ako niini.

“Sa wala madugay, si Brother Tuttle mipahisama niana
nga kasinatian ngadto sa mga tawo nga ang mga kina-
buhi naguba o labihan ang kadaut––nagun-ob na unta
nga wala nay paglaum nga maayo pa––kinsa wala ma-
hibalo nga adunay usa ka Tighimo, usa ka Tiglalang,
kinsa makahimo sa pag-ayo sa bisan unsa sa iyang
mga binuhat bisan unsa pa ka walay paglaum ang ka-
guba niini nga tan-awon” (The Play and the Plan, 6–7).
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Pasiuna
Ang mga taga-Babelonia misugod sa paghari sa mga tawo sa
Juda sa mga 587 b.c. Gibana-bana nga 538 b.c. ang mga taga-
Persia mibuntog sa mga taga-Babelonia. Ang Persia mihari
ibabaw sa Juda ingon man usab niadtong naulipon nga mga
Judeo kinsa nagpabilin sa Babelonia. Mga tunga-tunga sa 464
ug 425 b.c. ang magmamando sa Persia nga si Assuero mipili
sa usa ka batan-on nga babaye nga Judeo nga ginganlan og
Ester nga mahimong reina sa Persia. Ang basahon ni Ester
mao ang usa ka asoy niini.

Si Ester nagpuyo mga hapit sa sama nga panahon nila ni
Esdras ug Nehemias. Siya usa ka matarung nga babaye nga
adunay talagsaon nga kaisug ug paghigugma sa nasud. Ang
iyang posisyon diha sa sawang sa Persia nakapahimo kaniya
sa pagtabang sa katuyoan sa iyang nabuntog nga katawhan.
Ang iyang istorya nagtabang kanato nga makasabut kon sa
unsang paagi nga ang usa ka matarung nga tawo makaapekto
sa positibo nga paagi sa dagan sa usa ka nasud.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo makapataliwala sa politikanhon nga mga bu-

tang alang sa kaayohan sa iyang katawhan (tan-awa sa
Ester 1–10).

• Ang maisugon nga mga paningkamot sa usa lamang ka
matarung nga tawo makaapekto og dako sa mga kinabuhi
sa uban (tan-awa sa Ester 1–10).

• Ang Dios mi-orden nang daan sa daghan sa iyang mga
anak didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta sa usa ka
piho nga mahinungdanon nga mga calling diha sa pagka-
mortal (tan-awa sa Ester 4:14; tan-awa usab sa Alma 13:3–9).

• Ang pagpuasa nagtabang kanato sa pagpalambo sa espiri-
tuhanon nga kalig-on (tan-awa sa Ester 4:16; tan-awa usab
sa Mateo 17:14–21).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ester 1–10. Usa ka kinatibuk-ang pagpasabut sa basahon
ni Ester. (30–35 ka minutos)

Bahina ang klase ngadto sa upat ka mga grupo ug sanguni
ang matag usa kanila og usa sa mosunod nga mga grupo sa
kapitulo: Ester 1–2; 3–4; 5–7; 8–10. Patun-i nila ang ilang mga
kapitulo ug ipapresentar ang impormasyon gikan kanila isip
tulo ka minutos nga sibya sa pagbalita. Pananglitan, mahimo
nila nga sagulon ang yano nga pagreport sa kasaysayan uban
sa mga interbyu sa mahinungdanon nga mga tawo––sama
nga ang usa ka reporter anaa sa gawas sa palasyo nag-inter-
byu ni Reina Vasthi mahitungod kon ngano nga siya napapa-
hawa isip reina.

Pagkahuman og presentar sa mga grupo sa ilang mga sibya,
hisguti ang pipila ka mga baruganan nga gitudlo diha sa is-
torya mahitungod ni Ester (tan-awa sa “Pipila ka Importante
nga mga Baruganan sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon”
ug sa uban nga mga sugyot sa pagtudlo).

Ester 1–4. Ang maisugon nga mga paningkamot sa usa
lamang ka matarung nga tawo makaapekto og dako sa
mga kinabuhi sa uban. Ang pagpuasa makatabang kanato
sa pagpalambo nianang espirituhanon nga kalig-on
(25–30 ka minutos)

Basaha ang mosunod nga case study sa mga estudyante: Si
Randy usa sa nag-una nga mga estudyante sa iyang klase sa
math ug karon mao ang katapusan nga eksamin. Niining 
buntag, atol sa ilang taas nga biyahe nga nagsakay og bus pa-
ingon sa eskwelahan, ang duha ka barkada ni Randy, sila si
George ug Tom, naghisgut nga wala sila makatuon. Sila mi-
hangyo ni Randy nga dak-on og sulat atol sa eksamin aron
mas dali nila nga makita ang iyang papel ug mokopya sa
iyang mga tubag.

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna unsaon man ni Randy pagtubag
ngadto sa hangyo sa iyang mga higala?

• Unsa man ang mahimong mga sangputanan kon si Randy
motugot sa iyang mga higala nga motan-aw sa iyang mga
tubag?

• Unsa man ang mahimong mahitabo kon siya dili mopili
sa pagtugot sa iyang mga higala nga motan-aw sa iyang
mga tubag?
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Hisguti kon sa unsang paagi nga ang pagbuhat sa matarung
kanunay nga lisud ug usab adunay mga sangputanan.
Ipabasa sa mga estudyante ang Ester 1:5–11 ug pangutana:

• Unsa ka dugay nanag-inom ang mga lalaki? (tan-awa sa b. 10).

• Unsa man ang epekto nga mahimo sa pag-inom diha sa
ilang gibuhat?

• Unsa man ang gusto sa hari nga buhaton sa reina?

Ipabasa sa mga estudyante ang Ester 1:12 ug isulti kon sa
ilang hunahuna ngano nga ang reina midumili man sa pagsu-
nod sa hari. Ipabasa nila ang Ester 2:1–4, 8–9, 15–20.
Ipangutana:

• Unsa man ang gibuhat sa hari human sa pagpalayas ni
Vasthi?

• Kinsa man ang iyang gipili nga mahimong bag-o nga reina?

• Sa inyong hunahuna ngano nga si Ester wala man mosulti
sa hari nga siya usa ka Judeo?

I-summarize alang sa imong mga estudyante ang asoy mahitu-
ngod ni Mardocheo ug ni Haman, nga makita diha sa Ester
2:21–4:9. Basaha ang Ester 4:10–11 ug himoa nga ang mga es-
tudyante mopasabut sa problema ni Ester. Ipangutana: Unsa
man ang mahimong mahitabo kon siya moadto sa hari nga
wala ipatawag?

Ipabasa sa mga estudyante ang Ester 4:12–17. Ipangutana:

• Unsa man ang nahukman ni Ester nga buhaton, bisan pa
man sa mahimong mga sangputanan?

• Sa inyong hunahuna ngano nga siya mihimo man niana
nga desisyon?

• Unsa man ang gitudlo sa iyang desisyon ngari kanato ma-
hitungod kaniya ug sa iyang hugot nga pagtuo sa Dios?

• Unsa man ang iyang gibuhat aron mapalambo ang iyang
potensyal alang sa kalampusan? (Siya nagpuasa; tan-awa
sa Ester 4:16.)

Basaha ang Ester 6:1–3 ug pangutana:

• Unsa man ang gibuhat sa hari nga mahimong naapektohan
pinaagi sa pagpuasa ni Ester ug sa iyang katawhan?

• Unsa nga matang sa mga pagpili ang giatubang sa mga ba-
tan-on karon nga nagkinahanglan sa matang sa kaisug nga
anaa ni Vasthi ug ni Ester? Pananglitan: Nakatambong na
ba kamo o naimbitahan sa pagtambong og usa ka dili maa-
yo nga kalihokan? Kamo ba adunay kaisug sa dili pag-adto
o sa pagbiya human makamatikod nga kini dili maayo?
Kon kamo mibiya, unsa man ang inyong mga gibati sam-
tang kamo mibiya? Sa unsang paagi nga kini mahimong
nakaapekto niadtong kinsa nakakita sa imong pagbiya?

Ipabasa sa mga estudyante ang Mga Proverbio 3:5–6 ug pa-
ngitaa ang naghatag sa usa ka tawo og kalig-on sa paghimo
og lisud nga mga desisyon. Ipabasa nila ang Mateo 17:14–21
ug ipaila kon unsa ang mahimo natong buhaton aron sa pag-
palambo sa atong hugot nga pagtuo diha sa Ginoo ug sa
atong abilidad sa paghimo og matarung nga mga pagpili.

Ester 4:13–14. Ang Dios mi-orden nang daan sa daghan
sa iyang mga anak didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa
yuta sa usa ka piho nga mahinungdanon nga mga calling
diha sa pagkamortal. (5–10 ka minutos)

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Harold B. Lee:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna kinsa man ang pipila sa mga tawo
ang mahimong gi-orden nang daan ngadto sa mahinung-
danon nga buhat? (pananglitan, tan-awa sa Jeremias 1:5).

• Sa inyong hunahuna ang mga propeta lang ba mao ang gi-
orden nang daan?

Ipabasa sa mga estudyante ang Ester 4:13–14 ug ipaila kon
kinsa ang gisugyot ni Mardocheo nga mahimong gi-orden
nang daan alang sa usa ka mahinungdanon nga katuyoan.
Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Bruce R. McConkie:

Kadtong kinsa wala mahilakip sa “tibuok nga balay sa Israel”
gisagop ngadto niini kon sila mabunyagan (tan-awa sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagsagop,” pp. 201–202).

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga sila sakop sa
balay sa Israel ug, sama sa gisulti ni Elder McConkie, gi-orden

“Kita daw nakahibalo na kaayo nga si Joseph Smith ug
si Jeremias ug ang mga apostoles ug mga propeta, ang
maalamon, ang bantugan, ug ang maayo gi-orden
nang daan ngadto sa piho nga mga pagpangalagad.
Apan kana kabahin lamang sa doktrina sa pagka-or-
den nang daan. Ang mahinungdanon ug mahimayaon
nga butang mahitungod sa pagka-orden nang daan
mao nga ang tibuok Balay sa Israel gi-orden nang da-
an, nga ang mga minilyon––dili kaayo daghan kon
itandi sa tanan nga mga panon sa mga espiritu sa kina-
buhi nga wala pa dinhi sa yuta––apan minilyon sa
mga tawo ang gi-orden nang daan nga makaangkon sa
piho nga mga panalangin sa ebanghelyo” (Making Our
Calling and Election Sure, Brigham Young University
Speeches of the Year [25 Mar. 1969], 6).

“Daghan ang gipili, sama ni Abraham, sa wala pa sila
ipakatawo, sama sa gisulti sa Ginoo ngadto ni Moises
ug usab ni Jeremias. Kini nahimo pa gihapon nga mas
makahuluganon pinaagi sa Ulahing Adlaw nga
Propeta, si Joseph Smith, kinsa namahayag, ‘Ako nag-
tuo nga ang matag tawo kinsa gitawag sa paghimo og
usa ka mahinungdanon nga buhat diha sa gingharian
sa Dios, gitawag ngadto niana nga buhat ug gi-orden
nang daan ngadto niana nga buhat sa wala pa mamug-
na ang kalibutan’” (sa Conference Report, Okt. 1973, 6;
o Ensign, Ene. 1974, 5).



nang daan nga makadawat sa mga panalangin sa gipahiuli
nga ebanghelyo. Ipangutana:

• Unsang mahinungdanon nga buhat nga mahimong gi-orden
nang daan nga buhaton niadtong sakop sa balay sa Israel
karon?

• Unsaon nato sa pagsiguro nga kita matinud-anon ngadto
sa atong gi-orden nang daan nga buhat?

Ribyuha kon sa unsang paagi nga ang matarung nga mga
pagpili nila ni Ester ug Mardocheo nag-andam kanila alang sa
ilang mahinungdanon nga mga misyon. Hisguti kon sa un-
sang paagi nga ang mga pagpili nga atong gihimo sa matag
adlaw makaapekto dili lamang sa atong umaabut, apan sa
umaabut usab sa uban.

Ang Basahon ni Ester
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Pasiuna
Si Job mao ang una sa mga basahon diha seksyon sa mga balak
o mga sinulat sa Daang Tugon (tan-awa sa “Giunsa sa Pag-
organisar ang Daang Tugon?” sa p. 8). Kasagaran sa basahon
(Job 3–42:6) gisulat gamit ang balaknon nga pinulongan, ug
ang literaryo nga sulod sa basahon ni Job gikonsiderar nga
manggialamon. Ang basahon ni Job nagrekord sa mga pangu-
tana, mga pagduhaduha, ug mga kahadlok sa usa ka nag-antus.
Kini makatabang sa paglig-on kanato atol sa mga panahon sa
pagsulay ug kalisdanan pinaagi sa pagpahinumdom kanato sa
katuyoan sa Dios alang sa atong pag-antus.

Ang basahon ni Job nagpahayag og duha ka mahinungdanon
nga mga pangutana sa kinabuhi:

• Ngano nga mag-antus man ang matarung nga mga tawo?

• Unsa man ang nakapadasig sa matarung nga mga tawo sa
pagpili sa matarung?

Ang basahon ni Job mahimong bahinon ngadto sa tulo ka
mga bahin:

• Ang pasiuna (mga kapitulo 1–2) nagpahimutang sa hugna
ug nagpaila sa laraw.

• Ang balak (mga kapitulo 3:1–42:6) nagsaysay sa mga pa-
naghisgutan ni Job ug sa iyang mga higala mahitungod sa
hilisgutan kon ngano nga si Job nakasinati og hilabihan
gayud nga pag-antus.

• Ang panapos (42:7–17) nagrekord sa katapusan nga pana-
langin ug bendisyon sa Ginoo.

Alang sa dugang nga impormasyon, tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Job” (pp. 103–104).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa Ebanghelyo
nga Angayang Pangitaon

• Si Satanas tinuod. Siya ania dinhi sa yuta ug siya gitugutan
sa pagtintal kanato, apan kon makigbatok kita sa iyang im-
pluwensya ug mosunod sa Manluluwas, siya walay gahum
ibabaw kanato (tan-awa sa Job 1:7, 12–22; 2:2, 6–10; tan-awa
usab sa D&P 10:22–27, 43).

• Ang pagsabut sa plano sa kaluwasan ug sa matubsanon
nga sakripisyo ni Jesukristo makatabang kanato nga maka-
sabut ug mas makalahutay sa mga pagsulay ug mga kasa-
kit sa pagkamortal (tan-awa sa Job 1:21–22; 2:10; 5:6–11;
7:1–5; 19:25–26; 38:4–7; 42:1–6).

• Kita kinahanglan nga adunay integridad sa tanan nga
mga butang, nga nagpasabut sa pagsunod sa atong mga

sumbanan ug paghupot sa atong hugot nga pagtuo diha
sa Ginoo, bisan unsa pa man ang mahitabo (tan-awa sa
Job 2:7–10; 13:15; 19:25–26; 27:1–6; tan-awa usab sa
Mosiah 23:21–22; D&P 124:15, 20).

• Kita kinahanglan nga motabang sa pagbayaw, paghupay,
ug paglig-on niadtong kinsa nag-antus (tan-awa sa Job
2:11–13; 6:14; 30:25; tan-awa usab sa Mosiah 18:8–9).

• Pinaagi sa pagdawat sa pagtul-id gikan sa Ginoo, kita ma-
kapalambo ug makabaton og mas dakong kalipay (tan-awa
Job 5:17–18; 34:31; tan-awa sa Salmo 94:12; Mga
Hebreohanon 12:6; D&P 136:31).

• Diha sa pagkamortal, ang mga matarung usahay mag-antus
og hilabihan nga mga kasakit samtang ang mga dautan
daw naglambo. Dagko nga mga panalangin ang moabut
ngadto niadtong kinsa malampuson nga nakalahutay sa
ilang mga kasakit ug ang dautan modawat sa ilang makata-
runganon nga ganti (tan-awa sa Job 6:24; 10:15; 12:6; 20:4–5;
21:7–14; 24:13–24; 27:8–23; 28:12–13; 42:5–17; tan-awa usab
sa Salmo 7:7–20; Malaquias 3:14–18; D&P 101:4–5; 122:5–7).

• Tungod sa Pagkabanhaw ni Jesukristo, kitang tanan mabu-
hi pag-usab human sa atong kamatayon (tan-awa sa Job
19:25–27; tan-awa usab sa 1 Mga Taga-Corinto 15:21–22;
Alma 11:42–44).

• Kon atong buhaton unsa ang matarung, ang atong mga pag-
sulay mahimong dagko nga mga panalangin (tan-awa sa Job
19:26–27; 23:10–12; 42:9–17; tan-awa usab sa D&P 98:1–3).

• Ang kahibalo ug gahum sa Dios mahangturon. Ang mortal,
limitado nga hunahuna dili makatugkad sa walay kinutu-
ban nga hunahuna sa Dios (tan-awa sa Job 38:1–42:3).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Job 1–42. Diha sa pagkamortal, ang mga matarung
usahay mag-antus og hilabihan nga mga kasakit.

Dagko nga mga panalangin ang moabut ngadto niadtong
kinsa malampuson nga nakalahutay sa ilang mga kasakit.
(75–90 ka minutos)

Pagdala og usa ka piraso nga uling ngadto sa klase o kopyaha
ang mga hulagway diha sa mosunod nga diagram diha sa
pisara o sa overhead transparency. Isulat ang mga label atol sa
inyong panaghisgutan.

Uling Init, panahon, 
ug kakusog

Diyamante

(Katawhan) (Mga pagsulay ug kalisdanan) (Pagkadios)
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Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang gikinahanglan
aron sa pagmugna og usa ka diyamante gikan sa uling. Sulati
ang tunga sa seksyon sa diagram samtang sila motubag.
Ipangutana:

• Ang tanan ba nga uling mahimong mga diyamante?

• Nganong dili man? (Ang uban nga uling dili ubos o dili ma-
kalahutay sa init, kakusog, ug panahon nga gikinahanglan.)

Isulat ang mga pulong nga Katawhan ug Pagkadios ubos sa
mga pulong nga uling ug diyamante diha sa diagram.
Pangutan-a ang mga estudyante:

• Kon nagkinahanglan og init, kakusog, ug panahon aron
paghimo og mga diyamante gikan sa uling, unsa man ang
kinahanglanon alang sa usa ka dili hingpit nga tawo aron
mahimong sama sa Dios?

• Ang tanan ba nga mga tawo mahimong sama sa Dios?

• Nganong dili man?

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa sa mosunod nga
pamahayag gikan ni Presidente Brigham Young:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Ngano nga dugangan man sa mga weightlifter ang gibug-
aton sa mga barbell samtang sila naglambo?

• Ang gidugang ba nga gibug-aton makapalisud alang kani-
la sa pag-alsa sa barbell?

• Dili ba makaayo alang kanila ang gidugang nga gibug-aton?

• Mamahimo ba sila nga mas kusgan o mas luya kon kanu-
nay sila nga magdugang sa gibug-aton?

• Unsa man ang uban nga sobrang mga gibug-aton, o mga
pagsulay ug mga kasakit, nga usahay kita gitawag sa
pagpas-an dinhi niini nga kinabuhi nga gikinahanglan
alang sa atong espirituhanon nga pagtubo? (Pananglitan,
mga sakit, mga kasagmuyo, pagpuyo diha sa usa ka pani-
lamay nga usa ra ang ginikanan, ug kakulang sa gitinguha
nga mga abilidad ug mga talento.)

Sultihi ang mga estudyante nga si Job mao ang usa ka tawo
kinsa nagpas-an og hilabihan ka daghan nga mga gibug-aton.
Hangyoa sila sa paghunahuna kon sa unsang paagi nga si Job
malampuson nga nakalahutay sa iyang mga kasakit.

Ipabasa sa mga estudyante ang Job 1:1–19 ug 2:7–10.
Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa nga mga panala-
ngin ang natagamtaman ni Job sa wala pa ang iyang mga
pagsulay ug ilista kini diha sa pisara. Dayon pangutana:

• Pila man kabuok niadto nga mga panalangin ang nawala
kaniya?

• Sa inyong hunahuna hain man sa mga kasakit ni Job ang
labing lisud sa paglahutay?

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang mga pagsulay ug mga
kasakit kabahin man sa plano sa kalipay sa Langitnong
Amahan?

Basaha ang Job 10:15–16 ug 28:12–13 ug sultihi ang mga es-
tudyante nga si Job natingala kon ngano nga kadtong tanan
nga mga pagsulay nahitabo man ngadto kaniya. Hangyoa
ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka matarung nga
tawo nga ilang nailhan kinsa nag-antus og maayo sa panahon
sa iyang kinabuhi. Ipangutana: Nakahunahuna ba kamo kon
ngano nga ang Dios dili mogamit sa iyang gahum aron sa
pagpahunong sa tanan nga pag-antus? Isulat ang mosunod
nga mga pangutana diha sa pisara:

• Ngano nga ang dili maayo nga mga butang mahitabo man
ngadto sa maayo nga mga tawo?

• Unsa man ang mga kaayohan sa paglahutay sa mga pagsu-
lay sa matarung nga paagi?

Ipapangita sa mga estudyante ang mosunod nga mga kasula-
tan ug hisguti ang mga hinungdan kon ngano nga ang mga
kasakit usahay moabut man ngadto sa mga matarung:

• Genesis 22:1–2; Abraham 3:24–25 (aron sulayan ang pagka-
masulundon)

• Job 1:14–15, 17; Alma 14:8–11; 60:12–13 (aron sa pagpreser-
bar sa kabubut-on sa mga dautan aron ang ilang tunglo
makatarunganon)

• Mga Hebreohanon 5:8; Doktrina ug Mga Pakigsaad 122:7;
136:31 (alang sa personal nga pagtubo ug paglambo)

• Job 1:18–19; Juan 9:2–3; 2 Nephi 2:11 (ang pag-antus usa ka
kinaiyanhon nga sangputanan sa pagkamortal)

Ipabasa sa mga estudyante ang Alma 62:41 ug ipaila ang duha
ka mga paagi sa reaksyon sa mga tawo sa mga kasakit. Ipabasa
sa mga estudyante ang mosunod nga mga pakisayran sa kasu-
latan ug hisguti ang mga panalangin nga moabut niadtong kin-
sa malampuson nga nakalahutay sa ilang mga pagsulay:

• Job 42:5; Mga Taga-Filipos 3:8–10 (nakabaton og mas dako
nga pagsabut mahitungod sa Manluluwas)

• 2 Nephi 2:11 (nakasabut sa tinuod nga kamaya ug kalipay)

• Doktrina ug mga Pakigsaad 58:2–4 (nakabaton og kinabu-
hing dayon)

Basaha ang Job 42:10–17 ug itandi ang katapusan nga mga pa-
nalangin ni Job niadtong mga panalangin nga iyang gisugdan.
Ilista kadtong katapusan nga mga panalangin diha sa pisara
tapad sa lista niadtong anaa ni Job sa sinugdanan. Pag-amping
nga dili mapaubsan ang gidak-on sa kaguol ug kasakit sa una
nga nangawala ni Job. Ang iyang katapusan nga mga panala-
ngin daghan kaayo, apan si Job sa gihapon nag-antus.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga samtang ang
pagkahibalo mahitungod niadto nga mga hinungdan ug mga

“Si Joseph [Smith] dili unta mahingpit, bisan pa og na-
buhi pa siya sulod sa liboan ka tuig, kon siya wala pa
makadawat og mga pagpanglutos. Kon siya nabuhi pa
og liboan ka tuig, ug nangulo niini nga mga tawo, ug
nagsangyaw sa Ebanghelyo nga walay pagpanglutos,
siya dili gayud unta mahingpit ingon man sa iyang pa-
ngidaron nga traynta y nuebe” (Discourses of Brigham
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 351).
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panalangin makatabang kanato nga mas makalahutay sa pipi-
la ka mga kasakit, adunay mga panahon nga ang mga inosen-
te nag-antus ug daw walay paigo nga pagpasabut. Apan ang
dili pagkahibalo kon ngano nga kita mag-antus mahimong
kabahin gayud sa pagsulay. Ipakigbahin ang mosunod nga
pamahayag gikan ni Elder Harold B. Lee, kanhi sakop sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad
76:5–7. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga kadto nga mga bersikulo makahupay
niadtong kinsa wala masayud kon ngano nga sila nag-antus?

• Unsa man ang mga gisugyot niini nga gikinahanglan natong
buhaton aron madawat kana nga kahibalo gikan sa Dios?

Pangutan-a ang mga estudyante sa paghunahuna mahitu-
ngod sa katapusan nga higayon nga adunay usa ka butang
nga dili maayo nga nahitabo kanila ug unsay ilang reaksyon
niini. Tan-awa kon unsa ang reaksyon ni Job ngadto sa iyang
mga pagsulay pinaagi sa pagbasa sa mosunod nga mga kasu-
latan: Job 1:21; 2:10; 13:15; 19:25–26; 23:10; 27:4. Hisguti uban
sa mga estudyante kon sa ilang hunahuna ngano nga si Job
nakahimo man sa pagtubag sa positibo kaayo nga paagi sa
pag-atubang sa ingon niana nga pag-antus. Ipakigbahin ang
mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Neal A. Maxwell:

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121:7–8 ug pangutan-a
ang mga estudyante kon unsa ang gisaad sa Ginoo niadtong
kinsa makalahutay og maayo sa mga kalisdanan ug mga
kasakit.

Job 2:11–13.Kita kinahanglan nga mobayaw, mohupay, ug
molig-on niadtong kinsa nag-antus. (15–20 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon nakaila ba sila og usa ka
tawo kinsa nag-antus og usa ka makalilisang nga kasinatian
ug unsay gihimo nila o laing tawo nga misulay sa pagtabang
niana nga tawo. Ribyuha unsay nahitabo ni Job diha sa Job
1–2. Basaha ang Job 2:11–13 ug tan-awa kon unsa ang gusto sa
mga higala ni Job nga buhaton alang kaniya. Basaha ang
Mosiah 18:8–9 ug hisguti kon sa unsang paagi kini magamit
niana nga sitwasyon.

Ipabasa sa lain-lain nga mga estudyante ang mosunod nga
mga bersikulo ug tan-awa kon unsay gisulti sa mga higala ni
Job aron pagsulay og tabang kaniya: Job 4:7–8; 8:6, 20; 11:3–6;
15:20; 18:5–6; 20:5, 29; 22:5, 23; 34:35–37. Ipangutana:

• Unsa ang gisulti sa mga higala ni Job nga maoy hinungdan
sa iyang kaalautan?

• Ang mga pamahayag ba sama nianang gikan sa inyong
mga higala makahupay kaninyo?

• Basaha ang Job 16:1–2. Unsa man ang gibati ni Job mahitu-
ngod sa gisulti sa iyang mga higala?

Basaha ang Job 9:13, 17, 22; 12:6; ug 21:7–13 aron mahibaloan
kon unsay gisulti ni Job ngadto sa iyang mga higala nga nag-
tabang kanato nga masayud kon ngano nga kita dili makasul-
ti nga ang mga kaalautan mao ang mga sangputanan sa mga
sala. Basaha ang Job 1:1 ug pahinumdumi ang mga estudyante
sa matang sa pagkatawo ni Job. Ipangutana:

• Unsa man ang atong makat-unan gikan sa mga sayop sa
mga higala ni Job?

• Unsa man unta ang mas maayo nga buhaton ug isulti sa
mga higala ni Job?

Awhaga ang mga estudyante sa pagpangita niadtong nangi-
nahanglan ug sa pagtabang ug paglig-on kanila diha sa ilang
mga pagsulay.

Job 19:25–26. Ang pagsabut sa plano sa kaluwasan ug sa
matubsanon nga sakripisyo ni Jesukristo makatabang ka-
nato nga makasabut ug mas makalahutay sa mga pagsu-
lay ug mga kasakit sa pagkamortal. (10–15 ka minutos)

Kantaha ang himno nga “Ako Nasayud Nga Akong
Manunubos Buhi” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu.
38–39). Balika ang hugpong sa mga pulong nga “Matam-is
nga pulong kini!” Hisguti kon ngano nga ang kahupay naga-
gikan man sa kahibalo nga ang atong Manunubos buhi.

Pahinumdumi ang mga estudyante sa mga kasakit ni Job ug
kon ngano nga siya nagkinahanglan man og paghupay. Ilista
ang mosunod nga mga kasulatan diha sa pisara. Ipabasa kini
sa mga estudyante ug ipaila ang hinungdan nga gihatag ni
Job kon sa unsang paagi nga siya malampuson nga nakalahu-
tay sa iyang mga pagsulay.

• Job 1:20–21 (ang tanan nga anaa kanato gikan sa Dios, ang
mga pagsulay dili mohatag kanato og kaangayan sa pagta-
likod kaniya)

“Ang espirituhanon nga paglahutay nagkinahanglan
og kalig-on––kalig-on nga maangkon pinaagi sa pag-
busog sa ebanghelyo ni Jesukristo sa kanunay, tinud-
anay, ug mahunahunaon nga paagi. Kon kamo ug ako
mopadayon nga wala maamumahi pinaagi sa pagpa-
kabusog sa ebanghelyo nga mahinatagon nga gibuk-
had sa Dios sa atong atubangan, kita mahimong
huyang imbis lig-on” (“If Thou Endure Well” [fireside
nga pakigpulong sa Brigham Young University, 2 sa
Dis. 1984], 5).

“Kon mas komplikado ang atong mga kinabuhi ug ang
mga kahimtang sa kalibutan, mas mahinungdanon
alang kanato nga ipabilin nga tataw ang mga katuyoan
ug mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo. Dili ki-
ni trabaho sa relihiyon sa pagtubag sa tanan nga mga
pangutana mahitungod sa pagdumala sa Dios sa kali-
butan sumala sa mga baruganan sa matarung ug dili
matarung, kondili aron paghatag sa usa ka tawo og
kaisug, pinaagi sa hugot nga pagtuo, sa pagpadayon
bisan pa sa mga pangutana nga wala gayud niya
makaplagi ang tubag diha sa iyang kahimtang karon”
(sa Conference Report, Okt. 1963, 108).
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• Job 2:10 (ang mga pagsulay kabahin lamang sa pagkamortal)

• Job 13:15 (kita kinahanglan nga mosalig sa Dios, ilabi na
kon daw walay hinungdan sa atong pag-antus)

• Job 19:25 (kita kinahanglan nga motan-aw sa atong mga
pagsulay gikan sa mas dako nga panglantaw sa plano sa
kaluwasan)

• Job 23:10 (ang mga pagsulay alang sa atong kaayohan sa
katapusan)

• Job 27:4–6 (ang atong pasalig sa Dios kinahanglang dili
magdepende nganha sa atong mga kahimtang)

• Job 42:7–12 (ang Ginoo makiangayon ug mopanalangin sa
mga matarung)

Ipabasa sa mga estudyante ang Mateo 11:28–30 ug hisguti ang
nagkalainlaing paagi nga ang mga palas-anon mahimong moa-
but ngadto sa mga tawo. Basaha ang Alma 7:11–13 ug hangyoa

ang mga estudyante sa pagsulat kon unsay ilang gibati sa kasa-
yuran nga bisan kon unsa pa ang matang sa pag-antus nga
ilang nasinati, si Jesus nasayud gayud sa ilang mga pag-antus.

Job 19:25–26 (Scripture Mastery). Tungod sa Pag-
ula ni Jesukristo, ang tanang tawo mabanhaw usab.

(5–10 ka minutos)

Tabangi ang mga estudyante nga makasag-ulo sa Job 19:25–26.

Bahina ang mga estudyante ngadto sa mga grupo ug hatagi
sila og lima ka minutos sa pagpangita og daghan nga mga ka-
sulatan kutob sa ilang mahimo mahitungod sa pagkabanhaw.
Ipatandi sa mga grupo ang mga kasulatan nga ilang nakit-an
ug ipakigbahin ang ilang nakat-unan. Awhaga ang mga es-
tudyante sa pagsulat diha sa ilang Biblia, tapad sa Job
19:25–26, sa pipila sa mga mahinungdanon nga mga pakisay-
ran sa kasulatan nga ilang nakit-an.



Pasiuna
Sa dili pa magtuon sa basahon sa Mga Salmo, basaha ang
seksyon sa pagpalambo G, “Hebrew Literary Styles,” sa
Old Testament: Genesis–2 Samuel (pp. 303–6). Ang pagsabut sa
kinaiyahan sa Hebreohanon nga balak mopadako gayud og
maayo sa inyong pagdayeg sa mga salmo. Ang Mga Salmo
usa ka koleksyon sa Hebreohanon nga mga balak ug mga
awit, ang pipila niini gigamit diha sa pormal, sagrado nga
mga seremonyas (liturhiya) diha sa tabernakulo ug sa tem-
plo. Ang uban gisulat agig pagdayeg sa Dios; ang uban mga
pag-ampo. Ang uban tataw nga gikanta nga dinuyogan sa
mga instrumento sa musika, samtang ang uban nahimong
ritwal nga mga awit nga walay duyog (tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Salmo Mga,” p. 229; tan-awa
usab sa “Who Wrote the Psalms?” sa Old Testament:
Genesis–2 Samuel, p. 310).

Ang ulohan nga Mga Salmo nagagikan sa Septuagint (ang
Greek nga hubad sa Biblia) ug nagpasabut og “mga awit.”
Ang Hebreohanon nga ngalan alang sa Mga Salmo mao ang
Tehillim, nga nagpasabut og “mga pagdayeg” o “mga awit sa
pagdayeg.” Ang Mga Salmo mao ang mga himno sa simba-
han taliwala sa mga Hebreohanon. Kini mahimong mopasa-
but kon ngano nga kini nga basahon gikutlo sa makadaghan
nga higayon diha sa Bag-ong Tugon kay sa uban nga basa-
hon sa Daang Tugon.

Sa tradisyonal nga paagi, ang mga Hebreohanon mibahin sa
150 ka mga salmo ngadto sa lima ka bulag nga mga basahon.
Sa Biblia karon kini mahimong bahinon sa mga mosunod:

1. Mga Salmo 1–41

2. Mga Salmo 42–72

3. Mga Salmo 73–89

4. Mga Salmo 90–106

5. Mga Salmo 107–50

Sa katapusan sa matag bahin, ang paghunong gimarkahan
og usa ka doxology, o pormal nga pamahayag sa gahum ug

himaya sa Dios (tan-awa sa Mga Salmo 41:13; 72:19; 89:52;
106:48). Ang Salmo 150 usa mismo ka doxology, nga naggamit
sa Hebreohanon nga Hallelujah, “Daygon ninyo ang Ginoo,”
diha sa sinugdanan ug sa katapusan, ingon man ang pulong
nga daygon sa onse ka higayon. Kini haum nga konklusyon
ngadto sa Tehillim, o mga awit sa pagdayeg.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo kanunay nga naghatag sa mosunod nga mga

panalangin niadtong kinsa mobutang sa ilang hugot nga
pagtuo ug pagsalig kaniya:

a. Siya moprotektar, manalipod, ug moluwas kanila (tan-
awa sa Mga Salmo 4:1, 3, 5–6; 5:1–3, 11–12; 7:1–2, 10;
18:1–6, 30–32; 20:6–9; 23:4–5; 37:39–40; 56; 71:1–5;
143:9–12; 145:18–20; tan-awa usab sa Mosiah 7:33).

b. Siya mogiya kanila uban sa iyang kahayag (tan-awa sa
Mga Salmo 4:5–6; 18:28; 27:1; 37:3–6; 143:6–10; tan-awa
usab sa Juan 8:12).

c. Siya mohatag kanila og kalooy ug kapasayloan (tan-
awa sa Mga Salmo 6:1–9; 13:5; 23:3, 6; 25:1–13; 51;
103:17–18; tan-awa usab sa Alma 12:33–34; 34:15–18).

d. Siya mosabut ug molig-on kanila kon sila nag-antus
(tan-awa sa Mga Salmo 6:2–10; 22:1–5; 23; 25:15–22;
28:6–9; 38:8–15; 40:1–4, 11–13, 16; 57:1–3; 61; 63:1–8;
69:1–20, 29–36; 86; 130; 142; 146:5–9).

e. Siya mokorona kanila uban sa dungog ug himaya
(tan-awa sa Mga Salmo 8; 24:3–6; 73:24; 82:6; 84:11–12;
106:1–5; tan-awa usab sa 1 Pedro 5:1–4; D&P 76:92–95;
109:76).

• Daghan sa Mga Salmo ang naglangkob og mesiyanhon
nga mga panagna o mga paghulagway mahitungod sa
kinabuhi ug pangalagad ni Jesukristo (tan-awa sa Mga
Salmo 22; 110; 118).

• Ang sala naghatag og kagul-anan ug kawalay paglaum,
samtang ang pagkamasulundon ug pagtuman sa mga pa-
kigsaad naghatag og kalinaw sa hunahuna ug kasingka-
sing (tan-awa sa Mga Salmo 23–25; 34; 51).

• Kita makasimba sa Dios pinaagi sa sagrado nga musika,
nga makahatag kanato og kaayohan ug makatabang kana-
to nga mabati ang Espiritu.

Mga Salmo 1–150
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mga Salmo 23; 42; 51; 73; 137; 145. Ang Mga Salmo nag-
pahayag og halapad nga han-ay sa tawhanon nga pagbati.
(15–20 ka minutos)

Ikonsiderar ang pagpatukar sa nagkalainlaing matang sa gire-
kord nga musika alang sa imong mga estudyante (sama sa
magul-anon nga awit, malipayon nga awit, martsa sa sundalo,
ug sagrado nga himno). Samtang ang matag pinili gipatukar,
pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna unsa nga pagbati ang gustong ipaha-
yag sa musika?

• Unsa man ang inyong gibati sa dihang kamo nakadu-
ngog niini?

Ipasabut nga ang musika makadasig sa lainlaing mga pagbati
sa atong kinahiladman. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga kining gahum sa musika mahimong
bililhon?

• Aduna bay mga kakuyaw nga nag-uban niini nga gahum
ibabaw sa pagbati?

Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga ang Mga Salmo sa si-
nugdan gipahiangay ngadto sa musika. Kita walay musika sa
Mga Salmo, apan kita makasabut sa mga pagbati sa magsusu-
lat pinaagi sa pagbasa sa mga pulong. Isip usa ka klase o diha
sa mga grupo, ipabasa sa imong mga estudyante ang Mga
Salmo 23; 42; 51; 73; 137; ug 145, ug hisguti kon unsa ang mga
pagbati nga sa ilang hunahuna maoy gipahayag diha sa mga
pulong ngadto niini nga mga salmo. Dapita ang mga estud-
yante sa paghunahuna og mga higayon nga sila mibati og
paglaum, nawad-an sa paglaum, kaguol, pagduhaduha, kasu-
ko, o kalipay ug pasalamat. Ipangutana:

• Unsa man ang nahitabo sa inyong kinabuhi sa dihang ka-
mo mibati og ingon niana?

• Sa unsang paagi nga ang mga mensahe niini nga mga sal-
mo makatabang kaninyo?

Himoa nga mopakigbahin ang mga estudyante sa ilang mga
pagbati mahitungod sa usa ka salmo nga labing nagustohan ni-
la o nahimong usa ka dako nga panalangin sa ilang kinabuhi.

Salmo 24:3–4 (Scripture Mastery). Ang Ginoo naghi-
mo og mga sumbanan sa pagkatakus aron atong

sundon. Kini mas taas kay sa mga sumbanan sa kalibutan
ug nagdala og dagko nga mga panalangin. Kini nga mga
sumbanan dili opsyonal ni mausab-usab. (15–20 ka minutos)

Basaha ngadto sa imong mga estudyante ang mosunod nga
damgo nga gipakigbahin ni Presidente Joseph F. Smith:

“Ako nagdamgo nga ako anaa sa usa ka panaw, ug ako
naaghat nga kinahanglan ko nga magdali––magdalida-
li sa tibuok nakong kusog, tungod sa kahadlok nga ti-
ngali og maulahi na kaayo ko. Ako mipaspas sa akong
paglakaw kutob sa akong mahimo, ug ako nakamat-
ngon lamang nga adunay usa ka gamay nga bugkos,
usa ka panyo nga adunay usa ka gamayng bugkos nga
giputos niini. Wala na ako makamatngon kon unsa ki-
ni, sa dihang ako nagdalidali ingon ka paspas kutob sa
akong mahimo; apan sa katapusan miabut ko ngadto
sa usa ka matahum nga mansyon, kon kini pagataw-
gon man nga mansyon. Kini daw hilabilan ka dako, hi-
labihan ka nindot kon gihimo lang sa kamot, apan ako
naghunahuna nga ako nasayud nga mao kadto ang
akong padulngan. Misulod ako ngadto niini, ingon ka
paspas kutob sa akong mahimo, akong nakita ang usa
ka pahibalo, ‘Kaligoanan.’ Ako daling miliko ug misu-
lod ngadto sa kaligoanan ug naligo aron malimpyo ang
akong kaugalingon. Akong giablihan kining gamayng
putos nga akong dala, ug adunay usa ka parisan sa pu-
ti, limpyo nga mga sinina, usa ka butang nga wala na
nako makit-i sulod sa dugay nang panahon, tungod
kay ang mga tawo nga akong kauban wala maghuna-
huna og maayo sa paghimo sa mga butang nga hilabi-
han ka limpyo. Apan ang akong mga sinina limpyo, ug
ako kining gisul-ob. Dayon nagdali ko ngadto sa maki-
ta nga daw usa ka dakong ganghaan, o pultahan. Ako
nanuktok ug ang pultahan naabli, ug ang tawo nga
nagbarug didto mao si Propeta Joseph Smith. Siya mi-
tan-aw kanako nga may diyutayng pagbadlong, ug
ang unang mga pulong nga iyang gisulti: ‘Joseph, nau-
lahi ka.’ Sa gihapon ako masaligon ug miingon:

“‘Oo, apan ako limpyo––ako limpyo!’

“Siya migunit sa akong kamot ug mipasulod kanako,
dayon gisirad-an ang dakong pultahan. Akong nabati
ang iyang kamot nga mahikap ingon sa ako gayud nga 
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Hisguti ang mosunod nga mga pangutana uban sa imong
mga estudyante:

• Unsa nga matang sa “limpyo” sa inyong hunahuna ang gi-
pamulong ni Presidente Smith?

• Ngano nga ang kalimpyo mahinungdanon man?

Basaha ang Salmo 24:1–5 uban sa imong mga estudyante ug
pangutan-a sila kon sa ilang hunahuna unsa ang ipasabut sa
hugpong sa mga pulong nga “bungtod sa Ginoo,” “limpyo
nga mga kamot,” ug “putli nga kasingkasing.” Ipakigbahin
ang mosunod gikan ni Elder Dallin H. Oaks:

Hangyoa ang mga estudyante sa pagtan-aw diha sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan ubos sa mga hilisgutan “Limpyo ug
Dili Limpyo,” “Kaputli, Putli” aron sa pagpangita sa mga ka-
sulatan nga nagpasabut kon sa unsang paagi nga ang usa ka
tawo mamahimong limpyo, o ilista ang mosunod nga mga
pakisayran sa kasulatan diha sa pisara ug ipapangita kini sa
mga estudyante alang sa tambag sa Ginoo kon sa unsang paa-
gi nga kita mamahimong limpyo: Salmo 1; Isaias 1:18; Juan
15:1–4; Mosiah 4:2; Helaman 3:35; Moroni 7:48; 10:32–33; D&P
88:74, 85–86.

Mga Salmo 1–150. Ang gidaghanon sa mga salmo nga
naglangkob sa mga panagna mahitungod sa kinabuhi ug
sa misyon sa Manluluwas. Ang katumanan niini nga mga
panagna diha sa misyon sa Manluluwas gipasabut isip
pamatuod nga siya mao, sa tinuoray, ang Anak sa Dios.
(20–25 ka minutos)

Sultihi ang klase nga ikaw adunay gipili nga usa ka estud-
yante ug gusto nga tag-anon sa klase kon kinsa kini gikan sa
mga ilhanan nga imong ihatag. Ipasabut nga ang tumong nii-
ni nga kalihokan mao ang pagdiskobre kon kinsa ang gipili
nga estudyante pinaagi sa paggamit sa labing diyutay nga
gidaghanon sa mga ilhanan ug nga ang matag estudyante
makatag-an og kausa. Awhaga ang mga estudyante nga dili
gamiton ang ilang pagtag-an hangtud nga sigurado na kaayo
sila kon kinsa kini. Ayaw ipadayag kon kinsa kini nga estud-
yante hangtud nga ang tanan nga mga ilhanan mahatag.

Sugdi sa paghatag ang mga ilhanan nga mahimong anaa sa
kadaghanan sa mga estudyante diha sa klase (sama sa “ang
estudyante usa ka lalaki,” “siya sobra sa lima ka pye ang gi-
tas-on,” o “siya adunay buwagaw og buhok”). Dayon hatag
og mga ilhanan nga mas piho apan dili dayag nga panagway
sa estudyante. (Tingali makatabang kon makig-istorya sa mga
ginikanan sa estudyante aron mahibaloan ang uban nga mga
ilhanan nga dili kaayo klaro, pananglitan, mga hilig, mga na-
kab-ot, o espirituhanon nga mga kalig-on). Human sa kaliho-
kan, pangutan-a ang mga estudyante:

• Kanus-a lamang kamo nakumbinsir nga kamo nakaila kon
kinsa ang tukma nga tawo?

• Hain sa mga ilhanan ang labing nakatabang? Ngano man?

Sultihi ang mga estudyante nga ang Mga Salmo naglakip sa
daghan nga mga panagna, o mga ilhanan, mahitungod sa
Manluluwas. Kini gituyo aron ang mga tawo makaila kon
kinsa siya ug kon asa siya matawo. Ilista diha sa pisara ang
mga kasulatan gikan sa unang kolum sa mosunod nga tsart.
Basaha ang pipila ka mga kasulatan ug hangyoa ang mga es-
tudyante sa pagtino og pipila ka mga ilhanan nga gihatag
mahitungod sa Manluluwas. Samtang magbasa kamo sa ma-
tag panagna, hisguti kon unsa ka tataw kana nga ilhanan
ngadto sa mga tawo sa panahon sa Bag-ong Tugon pinaagi
sa pagpangutana:

• Kon kamo nagpuyo sa panahon sa Manluluwas, sa inyong
hunahuna makaila ba kamo kaniya gikan sa mga ilhanan
niini nga listahan?

• Sa inyong hunahuna ngano nga daghan man kaayong mga
tawo ang wala makaila kon giunsa sa Manluluwas sa pag-
tuman kini nga mga panagna?

“Kon kita mohimo og matarung nga mga buhat ug
molikay sa paghimo og dautan nga mga buhat, kita
adunay limpyo nga mga kamot.

“Kon kita mobuhat alang sa matarung nga mga motibo
ug kon kita molikay sa paghimo og ginadili nga mga
tinguha ug mga kinaiya, kita adunay putli nga mga
kasingkasing” (Pure in Heart [1988], 1).

nabati ang kamot sa tawo. Ako nakaila kaniya, ug sa
dihang ako misulod akong nakita ang akong amahan,
ug si Brigham ug si Heber, ug si Willard, ug uban pa
nga maayo nga mga tawo nga akong nailhan, nagba-
rug diha sa usa ka linya. Ako nagtan-aw nga sama og
anaa kini tabok niini nga walog, ug daw napuno kini
sa daghan nga pundok sa mga katawhan, apan ang
anaa sa ibabaw sa entablado mao ang tanan nga mga
tawo nga akong nailhan. Ang akong inahan anaa did-
to, ug siya naglingkod uban sa usa ka gamayng bata
nga iyang gisabak; ug ako makahimo sa paghingalan
sa daghan kutob sa akong mahinumduman sa ilang
mga pangalan, kinsa naglingkod didto, kinsa daw
uban sa mga pinili, uban sa mga nahimaya” (Gospel
Doctrine, 5th ed. [1939], 542).
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Basaha uban sa imong mga estudyante ang mga pakisayran
diha sa tsart nga nagpakita sa katumanan sa mga panagna.
Dapita ang mga estudyante sa pagsulat niadtong mga cross-
reference diha sa kilid sa ilang mga kasulatan tupad sa kauban
nga pakisayran diha sa Mga Salmo. Ipangutana:

• Sa unsang paagi gayud nga kini nga mga panagna natuman?

• Ngano nga mahinungdanon man nga kini eksakto?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa misyon
ni Jesukristo ug mahitungod sa pagkasayud nang daan sa
mga propeta mahitungod sa iyang kinabuhi. Pangutan-a ang
mga estudyante: Unsa man kaha ang matudlo niana mahitu-
ngod sa paagi nga ang atong propeta karon makatabang ka-
nato sa pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa
Manluluwas?

Mga Salmo 1–150. Ang atong mga himno karon sa-
ma sa karaan nga mga salmo. (35–55 ka minutos)

Ang usa ka paagi nga kita makasimba sa Ginoo mao ang pina-
agi sa tukma nga musika, nga makatabang kanato nga mabati
ang Espiritu. Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpa-
kigbahin sa ilang paborito nga himno sa Simbahan ug ipasa-
but kon ngano nga nagustohan nila kini. Kantaha o basaha
ang pipila niadto nga mga himno uban sa imong mga estud-
yante ug hisguti kon unsa ang ilang gibati human sa pagkanta
sa mga himno. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 25:12
ug pangutana kon ngano nga ang pagkanta og mga himno usa
man ka paagi sa pagsimba sa Ginoo. Sultihi ang imong mga
estudyante nga ang Mga Salmo sama sa mga himno alang sa
Simbahan sa unang panahon.

Itandi ang mga pagpamatuod mahitungod sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo nga gipahayag diha sa atong moder-
no nga mga himno ngadto sa mga pagpamatuod sa uban nga
anaa sa Mga Salmo. Pananglitan, mahimo ninyo nga itandi
ang Salmo 23 ngadto sa “The Lord Is My Shepherd” (Hymns,
nu. 108), nga gibasi diha niana nga salmo. O itandi ang usa ka
salmo ug ang usa ka himno nga may susama nga mga kahulu-
gan apan dili managsama ang mga pulong, sama sa Salmo 138
ug ang “I Believe in Christ” (Hymns, nu. 134). Tan-awa ang in-
deks sa mga kasulatan diha sa Hymns, ubos sa ikaduha nga
ulohan nga “Psalms” (pp. 410–11), alang sa lista sa mga himno
nga susama ang tema ngadto sa piho nga mga salmo.
Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang ilang masulti
mahitungod sa mga pagbati nga gibati sa mga magsusulat
alang sa Manluluwas gikan sa mga pulong nga ilang gisulat.

Ang mga himno makatabang nga mobaling ang atong mga
hunahuna ug kasingkasing ngadto sa Manluluwas, samtang
ang uban nga sekular nga musika makadala kanato palayo gi-
kan kaniya. Basaha ang 1 Samuel 16:23 ug ipangutana:

• Unsa man ang epekto sa maayo nga musika nganha ni Saul?

• Sa unsang paagi nga ang atong pagkanta karon diha sa kla-
se nagpakita sa gahum nga anaa sa musika aron sa pagda-
sig ug pagbayaw kanato?

• Kon ang tukma nga musika makabaling sa atong mga ka-
singkasing ngadto sa Manluluwas, makatarunganon ba nga
maghunahuna nga ang pipila ka dili tukma nga musika
makadapit sa dautan sa pagsulod sa atong mga kinabuhi?

• Unsaon man nato sa paghukom kon unsa ang tukma nga
musika? (tan-awa sa Moroni 7:15–19; D&P 50:23; Mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13).

S  M  T  W  TH  F  S

Mga Salmo Mesiyanhon Katumanan
nga Panagna

Salmo 16:9–10 Si Kristo mabanhaw Mga Buhat
13:34–37

Salmo 22:1 Siya mobati nga Mateo 27:46
gisalikway

Salmo 22:7–8 Siya bugalbugalan Mateo 27:43

Salmo 22:16 Ang iyang mga kamot Juan 20:24–27
ug mga tiil pagasamaran

Salmo 22:18 Ang mga nagpasakit Mateo 27:35
kaniya mobahinbahin 
sa iyang mga bisti

Salmo 31:5 Siya motugyan sa iyang Lucas 23:46
espiritu ngadto sa kamot
sa Dios

Salmo 34:20 Walay usa sa iyang Juan 19:31–33, 36
mga bukog ang 
madugmok

Salmo 41:9 Siya pagabudhian Juan 13:21–27

Salmo 65:7 Siya mopahilum sa Mateo 8:26; 
dinaguok sa kadagatan Lucas 8:24

Salmo 68:18 Siya mokayab sa itaas Mga Taga-
Efeso 4:7–10

Salmo 69:21 Siya pagahatagan og Mateo 27:34; 
apdo ug suka Juan 19:28–30

Salmo 91:11–12 Siya protektahan sa Mateo 4:5–6; 
mga anghel Lucas 4:10–11

Salmo 110:1, 4 Siya molingkod sa tuo Mateo 22:41–46; 
nga kamot sa Dios––usa Mga Hebreohanon
ka sacerdote nga 5:1–6
walay katapusan

Salmo 118:21–22 Siya isalikway apan Lucas 20:9–19
mamahimong bato sa 
pamag-ang
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Hisguti kon sa unsang paagi nga ang mosunod nga upat ka
mga baruganan makatabang kanato sa pagpili sa musika nga
motabang sa pagpalambo sa atong pagkaespirituhanon ug
modala kanato ngadto ni Kristo:

• Ang mga pulong kinahanglan nga maayo ug tarung.

• Ang ritmo, gipaspason, gikusgon, ug kasagunson kina-
hanglan nga modapit sa Espiritu ug motabang sa paglim-
pyo sa atong mga hunahuna.

• Ang pangalan sa banda o mga nagpasundayag ug sa mga
sudlanan sa musika nga gipalit kinahanglan nga walay
pornograpiya o hulagway sa dautan.

• Ang bisan unsa nga promosyonal nga butang (sama sa
mga video) nga gigamit aron sa pagsuporta sa musika ki-
nahanglan nga tukma.

Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon makata-
bang ba o dili ang musika nga ilang gipanag-iya ug gipami-
naw sa pagdala kanila ngadto kang Kristo. Hagita ang mga
estudyante sa pagpaminaw ngadto sa musika nga makapana-
langin sa ilang mga kinabuhi ug sa paglikay sa bisan unsa
nga musika nga makapasilo sa Espiritu. Ipakigbahin uban sa
mga estudyante ang mosunod nga pamahayag gikan sa
Unang Kapangulohan:

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Dallin H. Oaks:

Mahimo usab nimo nga ipakigbahin sa mga estudyante ang
pamahayag gikan ni Elder Bruce R. McConkie diha sa pasiu-
na sa Mga Salmo sa Old Testament: Genesis–2 Samuel (p. 309).

“Ang pag-awit sa mga himno mao ang usa sa labing
maayo nga mga paagi sa pagbutang sa atong mga kau-
galingon nga nahiuyon sa Espiritu sa Ginoo….

“Ang pag-awit sa mga himno mao ang usa sa labing
maayo nga mga paagi sa pagkat-on sa doktrina sa gi-
pahiuli nga ebanghelyo….

“… Kita kinahanglan nga mogamit sa mga himno kon
kita nagkinahanglan og espirituhanon nga kalig-on ug
kadasig.

“Kita kinsa ‘mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanon
nga gugma’ (Alma 5:26) nagkinahanglan nga mopada-
yon sa pag-awit aron kita mas mapaduol ngadto kaniya
kinsa midasig sa sagrado nga musika ug mimando nga
kini kinahanglan nga gamiton sa pagsimba kaniya. Unta
kita magmakugihon sa pagbuhat sa ingon mao ang
akong mapainubsanon nga pag-ampo” (sa Conference
Report, Okt. 1994, 10, 13; o Ensign, Nob. 1994, 10, 13).

“Ang makapadasig nga musika usa ka mahinungdanon
nga bahin sa atong mga miting sa simbahan. Ang mga
himno nagdapit sa Espiritu sa Ginoo, nagmugna og usa
ka pagbati sa balaang pagtahud, nagpahiusa kanato
isip mga miyembro, ug naghatag og paagi alang kanato
sa paghalad og mga pagdayeg ngadto sa Ginoo.

“Ang pipila sa labing maanindot nga mga wali gisang-
yaw pinaagi sa pagkanta og mga himno. Ang mga
himno motukmod kanato ngadto sa paghinulsol ug sa
maayo nga mga binuhatan, motukod og pagpamatuod
ug hugot nga pagtuo, mohupay sa naluya, molipay sa
nagbangutan, ug modasig kanato sa paglahutay ngad-
to sa katapusan” (Hymns, ix).
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Pasiuna
Ang basahon sa Mga Proverbio usa ka koleksyon sa mubo, lig-
on nga mga pamahayag nga nagpahayag og mga kamatuoran
mahitungod sa tawhanon nga kinaiya. Kini mao ang ikatulo sa
balaknon nga mga basahon diha sa Daang Tugon. Ang mga ba-
sahon ni Job, sa Mga Salmo, Proverbio, ug Ecclesiastes usahay
gitawag og literatura sa kaalam. Kini naglangkob sa diyutay
nga butang nga may kalabutan sa balaan nga pagpadayag ug
mas daghan ang may kalambigitan ngadto sa tawhanon nga
kaalam kay sa Balaod, sa Kasaysayan, o sa mga Propeta (tan-
awa sa “Giunsa sa Pag-organisar ang Daang Tugon?” p. 8; Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Proverbio, Mga” p. 754; pasiuna
sa Mga Proverbio sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 13).

Ang Mga Proverbio kasagaran yano ug direkta. Ang mga
ehemplo sa moderno nga mga proverbio mao “Ang usa ka
dako nga natigum mao ang usa ka dako nga nadawat,”
“Ayaw ipha ang inyong mga piso sa dili pa kini mapiso,” ug
“Kon walay negosyo walay ginansya.” Ang uban nga mga
proverbio mas lisud ug dili tataw. Ang pulong proverbio naga-
gikan sa Hebreohanon nga pulong nga mashal ug nagpasabut
nga “pagrepresentar” o “paghisama.”

Adunay pipila ka mga proverbio nga makita diha sa uban nga
mga basahon sa kasulatan (tan-awa sa 1 Samuel 24:13; Job
28:28; Ezequiel 18:2). Ang Manluluwas migamit usab og mga
proverbio sa iyang pagtudlo (tan-awa sa Lucas 4:23; Juan
16:25). Ang mga proverbio nga makita diha sa Daang Tugon
mahimong usa ka tinubdan sa pagdasig, pagtambag, ug paggi-
ya niadtong kinsa nagbasa ug namalandong niining mga men-
sahe sa kaalam. Samtang magtuon kamo sa Mga Proverbio,
pamalandong kon sa unsang paagi nga ang mga pagtulun-an
niini mahimong magamit nganha sa kinabuhi sa atong pana-
hon karon. Pinaagi sa pagpuli sa karaan nga mga pagtandi sa
mga moderno, atong makaplagan kanunay ang kaalam niini
nga ingon ka tukma karon sama nga ingon kini kaniadto.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Kita kinahanglan nga makugihon nga magtinguha alang sa

kaalam gikan sa Dios aron paghatag og direksyon ngadto
sa atong mga kinabuhi (tan-awa sa Mga Proverbio 1:1–7;
2:1–12; 3:13–20; 4:7–8; 16:16).

• Ang Ginoo mogiya sa mga kinabuhi niadtong kinsa mobu-
tang sa ilang pagsalig diha kaniya (tan-awa sa Mga
Proverbio 1:24–33; 3:5–7).

• Ang Ginoo nalipay niadtong kinsa nagtahud kaniya diha
sa hiyas, kaalam, ug kakugi (tan-awa sa Mga Proverbio
31:10–31).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 19, “Trust in the
Lord,” naggamit og tulo ka mga analohiya aron pag-

pakita sa kaimportante sa pagsalig diha sa Ginoo (tan-awa sa
Old Testament Video Guide alang sa mga sugyot sa pagtudlo).

Mga Proverbio 1–31. Ang kaalam nga makaplagan diha sa
Mga Proverbio makatabang kanato sa paghimo og mga
desisyon, pagtubag sa mga pangutana, ug pagsabut sa
mahinungdanon nga mga kamatuoran. (25–30 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna mahitungod
sa dagko nga mga krisis, desisyon, o problema nga kinahang-
lan nilang atubangon. Dayon pangutana:

• Pilion ba ninyo nga atubangon kadto nga mga matang sa
mga problema nga mag-inusara o makatabang ba nga ma-
ngayo sa uban og tambag og paggiya?

• Kang kinsa man ninyo isalig ang uban sa inyong labing li-
sud nga mga problema? Ngano man?

• Mosulay ba kamo sa pagsunod sa ilang tambag o kamo ba
motuyo sa pagbaliwala niini?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang basahon
sa Mga Proverbio usa ka koleksyon sa maalamon nga mga
panultihon, kadaghanan niini dinasig sa Ginoo, nga makata-
bang kanato sa daghang mga problema. Basaha ang Mga
Proverbio 1:1; 10:1; 25:1; 30:1; ug 31:1 ug pangitaa kon kinsa
ang misulat sa kadaghanan sa basahon sa Mga Proverbio.
Basaha ang 1 Mga Hari 4:29–34 ug tan-awa kon pila ka mga
proverbio ang gisulat ni Solomon.

Ipakigbahin uban sa imong mga estudyante ang impormas-
yon nga makita diha sa pasiuna ug hisguti kon sa unsang pa-
agi nga ang pagtuon sa basahon sa Mga Proverbio mahimong
bililhon. Ipabasa nila ang Mga Proverbio 1:1–7; 2:1–12;
3:13–20; 4:7–8; ug 16:16. Ipangutana:

• Unsa man ang gisulti niini nga mga bersikulo mahitungod
sa bili sa kaalam?

• Ngano nga mahinungdanon man nga gamiton ang kaalam
diha sa atong inadlaw-adlaw nga mga pagpili?

• Ngano nga ang mga pahimangno sa Ginoo mahitungod sa
atong mga problema sa kanunay maalamon nga tambag?

Ang basahon sa Mga Proverbio naglangkob og hilabihan nga
kaalam. Papilia ang matag usa sa imong mga estudyante
(o mahimo nimo nga sangunan) og lainlaing kapitulo sa Mga
Proverbio nga basahon ug papilion og usa ka proverbio nga
may makatabang nga panglantaw o doktrina aron ipakigba-
hin nganha sa klase. Ipabasa nila og kusog ang proverbio ug

Mga Proverbio 1–31

ANG MGA PROVERBIO

194



Mga Proverbio 1–31

195

ipasulti kon sa unsang paagi nga sila nagtuo nga kini may ka-
labutan kanato ug ang mga panalangin nga madawat kon kita
mosunod niana nga proverbio.

Mga Proverbio 1–31. Ang tanan adunay pipila ka kaalam
nga may igong bili aron ipakigbahin sa uban nga mga
tawo. (25–30 ka minutos)

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka pabor-
itong kinutlo nga makapadasig nga ilang nasag-ulo o nasulat
bisan asa. Ipangutana:

• Unsa ka sagad kamo nga naghunahuna niana nga kinutlo?

• Sa unsang paagi kini nakatabang kaninyo?

Ipasabut nga ang basahon sa Mga Proverbio naglangkob og
daghan nga nailhan na kaayo nga mga tudling nga mahi-
mong makatabang kon gamiton diha sa atong mga kinabuhi.
Pasulata ang mga estudyante og kaugalingon nila nga mga
proverbio pinaagi sa pagsunod sa yano nga sumbanan nga
gihulagway ni Elder Boyd K. Packer:

Awhaga ang mga estudyante nga magmamugnaon sa pagsu-
lat sa ilang mga proverbio. Himoa nga sila mopakigbahin sa
mga proverbio nga ilang gisulat uban sa klase.

Mga Proverbio 3:5–6 (Scripture Mastery). Ang
Ginoo mogiya sa mga dalan niadtong kinsa mosa-

lig kaniya. (30–35 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat sa mga pangalan sa
tulo ka mga tawo nga labing gisaligan nga motabang kanila
kon sila anaa sa grabe nga problema. (Pananglitan, kon ang
ilang mga kinabuhi anaa sa kakuyaw o sila adunay problema
sa balaod.) Ipasulat nila buyon sa matag pangalan ang hi-
nungdan nga sila mobati nga kana nga tawo kasaligan.
Dapita ang pipila ka mga estudyante kinsa gusto nga mopa-
kigbahin sa mga pangalan nga anaa sa ilang mga lista ug kon
ngano nga gipili sila. Ipabasa sa klase ang Mga Proverbio
3:5–6. Ipangutana:

• Kang kinsa man sa giingon niadto nga mga bersikulo nga
kita kinahanglan nga mosalig?

• Unsa nga saad ang gihatag niadtong kinsa mosalig sa Ginoo?

• Unsa pa nga mga gikinahanglan ang gilista?

• Unsa man ka importante kini alang kaninyo nga makada-
wat sa paggiya sa Ginoo?

Kon kini wala pa diha, hangyoa ang mga estudyante sa pag-
sulat sa pangalan ni Jesukristo diha sa ilang mga lista. Ipabasa
nila ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan ug ipasu-
lat ang mga hinungdan kon ngano nga siya takus man sa
atong pagsalig: 2 Nephi 2:5–8; Mosiah 3:5–11; Alma 7:11–13;
Moises 1:39. Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang
paagi nga ang mga hinungdan nga gihatag alang kanato nga
mosalig ni Kristo matandi niadtong uban nga mga tawo diha
sa ilang mga lista. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod ma-
hitungod sa gugma sa Manluluwas alang sa matag usa kanila
ug nga sila makabutang sa ilang pagsalig diha kaniya.

Kini importante kon magtuon sa Mga Proverbio 3:5–6 aron sa
pagtabang sa mga estudyante nga makasabut kon giunsa sa
Ginoo pagtuman sa iyang saad sa paggiya sa atong mga dalan
ug ang mga pamaagi nga iyang gigamit aron matuman kini.
Gamita ang tulo ka mga pagtandi aron sa pagtabang kanila nga
makasabut nga ang Ginoo mogiya sa atong mga dalan pinaagi
sa Espiritu Santo, sa mga kasulatan, ug sa buhi nga propeta.

1. Itandi ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo ngadto sa tam-
bag ug pag-awhag sa mga minahal. Ipangutana:

• Ngano man nga kadtong kinsa nahigugma kaninyo mo-
hatag kaninyo og tambag?

• Ang kasagunson ba sa ilang paghatag kaninyo og tabang
o pag-awhag nga mausab nagdepende kon unsa kamo
ka maayo sa pagpaminaw ug pagtubag? Ngano man?

Ipabasa sa mga estudyante ang Juan 14:26 ug Moroni
7:16–19, nga mangita sa mga paagi nga ang Ginoo ma-
mulong ngari kanato. Basaha ang Mosiah 2:36–37 ug ipa-
ngutana:

• Unsa man ang gisulti sa tudling sa mga pulong nga ma-
hitabo kon atong ibaliwala ang Espiritu sa Ginoo?

• Unsa man ka importante ang giya sa Espiritu Santo diha
sa inyong kinabuhi?

“Si Jesus isip usa ka magtutudlo mitudlo sa wala ma-
edukar nga katawhan mahitungod sa dili makita, dili
mahikap nga mga baruganan sa ebanghelyo. Sa pag-
tudlo og hugot nga pagtuo ug paghigugma ug panag-
igsoonay ug paghinulsol, iyang gigamit ang paagi sa
paghisama sa dili mahikap, dili makita nga baruganan
ngadto sa nailhan na kaayo, ordinaryo nga butang diin
ang Iyang mga disipulo nahibalo nang daan. Kana nail-
han isip panabut, ug ania ang pormula:

“_______________ sama sa _______________

“Diha sa unang blangko isulat ang ideya o baruganan
nga kinahanglan gayud nimo nga itudlo. Pananglitan, di-
ha sa unang blangko isulat ang HUGOT NGA PAGTUO.

“Ang hugot nga pagtuo sama sa _______________

“Karon gamita ang imong imahinasyon ug paghunahu-
na og usa ka mahikap nga butang nga mailhan sa usa
ka estudyante nga tingali mahimong ipahisama ngadto
sa hugot nga pagtuo. Kon kini mas may kalabutan sa
panimalay, mas may kalabutan sa komon nga dapit, o
mas ordinaryo, mas labing maayo ang imong paghu-
lagway. Mahimong gamiton ninyo kining usa: ANG
HUGOT NGA PAGTUO sama sa USA KA LISO. Ang
hugot nga pagtuo sama gayud sa usa ka liso––nga mao
ang gihunahuna ni Alma …. (Alma 32:28–29).

“Sa higayon nga inyong napahisama ang hugot nga
pagtuo ngadto sa usa ka butang nga mahikap, maka-
porma ka og pulong nga molarawan niini, mohulag-
way niini, mosukod niini; makasulti sa gidak-on, sa
porma, sa kolor, sa kalidad” (Teach Ye Diligently, 28–29).



• Sa unsang paagi nga kana nga impluwensya mihatag
kaninyo og kalinaw, proteksyon, ug kalipay?

2. Itandi ang mga kasulatan ngadto sa usa ka hugpong sa
mga pahimangno. Ipangutana:

• Kon kamo pahipuson sa inyong kaugalingong parakyut
sa unang higayon, unsa man ka higpit ang inyong pag-
sunod sa manwal sa pahimangno?

• Unsa man ang mga kakuyaw ang moabut gikan sa kas-
wal lang nga pagbasa sa mga pahimangno?

• Sa unsang mga paagi nga ang mga kasulatan susama sa
usa ka manwal sa pahimangno?

• Unsang mga paggiya ang inyong nadawat gikan sa
Ginoo pinaagi sa mga kasulatan?

• Unsa man ang inyong buhaton nga makatabang kaninyo
sa pagtuon sa mga kasulatan labaw pa sa kaswal lang
nga paagi?

3. Itandi ang buhi nga propeta ngadto sa usa ka tiggiya sa
kalasangan. Ipangutana:

• Unsa kaha ka importante alang kaninyo nga adunay
tiggiya sa usa ka biyahe ngadto sa Amazon?

• Unsa nga mga kinaiya ang gusto ninyo nga aduna sa
usa ka tiggiya sa kalasangan?

• Sa unsang mga paagi nga ang usa ka buhi nga propeta
susama sa usa ka sinati ug maalamon nga tiggiya?

• Sa unsang paagi nga ang giya sa Ginoo moabut kanato
pinaagi sa usa ka buhi nga propeta?

• Unsa nga mga kakuyaw ang motunga kon kita dili mo-
sunod sa iyang tambag?

Ipabasa sa mga estudyante ang Moroni 10:4–5; Doktrina ug
mga Pakigsaad 1:14–18; ug 33:16–18. Hisguti kon unsa ang
madugang niini ngadto sa atong panabut mahitungod sa pag-
sunod sa Espiritu, pagtuon sa mga kasulatan, ug pagsunod sa
propeta. Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og
mga kasinatian mahitungod sa pagdawat og giya gikan sa
Espiritu Santo, sa mga kasulatan, o sa propeta. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga kadtong mga impluwensya nakata-
bang kaninyo mismo?

• Unsa nga tabang ang nag-andam kaninyo sa pagdawat ni-
adto nga mga paggiya?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod kon giunsa sa Ginoo
pagpanalangin ang imong kinabuhi.

Mga Proverbio 31:10–31. Kita kinahanglan nga makigmin-
yo sa usa ka tawo kinsa adunay sama kang Kristo nga
mga kinaiya. (10–15 ka minutos)

Dapita ang matag estudyante sa paghunahuna nga sila an-
dam na sa pagminyo didto sa templo ug nga sila naghulat na
nga pamay-an karong gabii. Ipangutana: Unsa man ang in-
yong gilauman sa inyong umaabut nga kapikas nga mahisa-
ma? Ilista ang mga kinaiya nga ilang gihulagway diha sa
pisara ubos sa ulohan nga Inyong Lista. Pangutan-a kon ngano
nga kadto nga mga kinaiya mahinungdanon man kanila.

Ipabasa sa mga estudyante ang Mga Proverbio 31:10–31 ug
ipaila ang mga kinaiya sa usa ka matarung nga babaye.
Pangutan-a kon sa unsang paagi nga kadtong mga kinaiya
magamit ngadto sa matarung nga mga lalaki. Hisguti kon
ngano nga kadto nga mga kinaiya importante.

Ang Mga Proverbio
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Pasiuna
Ecclesiastes nagkahulugan og “usa kinsa nagpatawag og pa-
nagtigum.” Usahay kini gihubad og “magwawali.” Ang basa-
hon sa Ecclesiastes, uban sa Job ug Mga Proverbio, usahay
gitawag og “literatura sa kaalam” ug naglakip sa mga pagtu-
lun-an nga nagpakita sa ka bintaha sa kaalam ibabaw sa ka-
buang. Agig dugang, ang Ecclesiastes mao ang ikaupat nga
basahon diha sa seksyon sa Daang Tugon nga gipasabut isip
balaknon (tan-awa ang paragraph 4 diha sa Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan, “Biblia,” pp. 29–30).

Ang mahinungdanon nga tema sa basahon sa Ecclesiastes
mao ang ideya nga ang kinabuhi walay pulos kon wala ma-
kasentro sa Dios. Sama sa gisulat sa magwawali, “Kini mao
ang katapusan sa butang; ang tanan nadungog na: Kahadloki
ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo: kay kini mao ang
tibuok nga katungdanan sa tawo” (Ecclesiastes 12:13).

Alang sa mas detalye nga kinatibuk-ang pagpasabut niini nga
basahon, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Ecclesiastes” (p. 51; tan-awa usab sa “Ecclesiastes. The Message
of the Preacher” sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 19).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang kalinaw ug ang malungtaron nga kalipay makaplagan

diha sa ebanghelyo ni Jesukristo, dili sa yutan-on nga mga
nakab-ot o mga kabtangan (tan-awa sa Ecclesiastes 1:1–3,
12–18; 2:1–11; 12:13–14).

• Ang plano sa kaluwasan naglatid og usa ka tukma nga pa-
nahon o han-ay alang sa tanan nga mga katuyoan sa Dios.
Ang pagsunod sa iyang plano nagdala og kalipay (tan-awa
sa Ecclesiastes 3:10–11).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ecclesiastes 1–12. Kon kita dili magpuyo nga duol sa
Ginoo, ang atong kinabuhi haw-ang. (30–35 ka minutos)

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Spencer W. Kimball:

Hisguti og kadali sa mga estudyante ang mosunod nga mga
ideya, gamit ang nag-uban nga mga pangutana:

1. Hunahunaa ang mahitungod sa nagkalainlaing mga desis-
yon nga mahimong himoon sa mga tawo kon sila nagtuo
nga sila dili manubag sa Dios sa ilang mga binuhatan o
hukman sa ilang mga pagpili.

• Sa inyong hunahuna ang mga pagpili ba nga ilang gihi-
mo magdala og malungtaron nga kalipay?

• Adunay mas maayo ba nga mga hinungdan alang sa
pagpili sa pagbuhat unsay matarung kay sa paglikay
lamang sa mga silot sa Dios?

2. Hunahunaa kuno nga walay kinabuhi human sa kamata-
yon ug nga ang atong mga kasinatian sa kinabuhi matapos
kon kita mamatay.

• Unsa man kaha ang mahitabo sa mga tawo nga daw dili
patas, dili makatarunganon, o dili makiangayon nganha
kaninyo?

• Sa unsang paagi nga ang pagsabut sa plano sa kaluwasan
nakatabang kaninyo sa pagdala niana nga mga butang?

3. Ikonsiderar ang pipila sa inyong paborito nga materyal nga
mga kabtangan.

• Nagtuo ba kamo nga ang materyal nga mga kabtangan
makahatag kanato og kalipay?

• Sa kinatibuk-an, unsa ka dugay molungtad ang kalipay
basi sa kalibutanon nga mga kabtangan?

Ipasabut nga ang mga pangutana nga imong gipangutana mao
ang mga matang sa mga pangutana nga gihisgutan diha sa
Ecclesiastes. Sultihi ang mga estudyante nga ang magsusulat sa
Ecclesiastes misulat sa kadaghanan sa iyang basahon nga daw
siya nagtuo nga kini nga kinabuhi mao lamang ang tanan nga
anaa niini. Siya migamit sa pulong nga kakawangan sa tibuok
nga basahon aron sa paghulagway kon unsa ang walay kahu-
lugan, temporaryo, o dili makatagbaw. Pinaagi sa pagsulat gi-
kan niana nga punto sa panglantaw, iyang gipakita kon unsa
ka pakyas ang kinabuhi kon wala ang ebanghelyo. Ang iyang
paagi sa pagsulat nakatabang nga mapakita nga ang kinabuhi
adunay gamay nga kahulugan o kalipay gawas kon kita mag-
serbisyo sa Dios ug mag-andam alang sa paghukom nga sigu-
radong moabut ngadto sa tanan nga mga anak sa Dios.

“Gawas kon ang paagi sa atong pagpuyo mobitad ka-
nato paduol ngadto sa atong Langitnong Amahan ug
ngadto sa atong isigkatawo, adunay dili matukib nga
kahaw-ang diha sa atong mga kinabuhi” (“The
Abundant Life,” Ensign, Hulyo 1978, 4).

Ecclesiastes 1–12



ANG AWIT NI SOLOMON

Bisan og ang Ecclesiastes gibahin ngadto sa mga kapitulo, ki-
ni usa lamang ka wali. Aron sa pagtabang sa mga estudyante
nga makasabut sa mensahe niini, hutda og basa ang basahon
sa sunod-sunod nga paagi.

Ipabasa sa mga estudyante ang Ecclesiastes 2:1–10 ug tan-awa
ang unsay gipangita sa magsusulat sa paningkamot nga ma-
kaplagan ang pipila ka malungtaron nga pagbati sa kamaya
ug kalipay. Pangutan-a sila kon unsa ang ilang gibati mahitu-
ngod sa iyang gipangita. Basaha ang Ecclesiastes 1:1–3, 14–15;
2:11, 17–18. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang hugpong sa mga pulong nga “ila-
lum sa adlaw” usa ka maayo nga paghulagway sa kalibu-
tanon nga mga butang?

• Mouyon ba kamo sa iyang panapos nga ang kinabuhi puno
sa kakawangan––mga butang nga wala magdala og ma-
lungtaron nga kalinaw ug kalipay?

Ipabasa sa mga estudyante ang pasiuna ngadto sa Ecclesiastes
3 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon.
Ipangutana: Unsa nga kahupay ang inyong nakuha gikan sa
gitudlo diha sa Ecclesiastes 3:1–8?

Ang Ecclesiastes 4–5 nagtudlo nga ang paghimo og maayo
mosangput ngadto sa mas dako nga kalipay kay sa paghimo
og dautan, bisan kon ang usa ka tawo wala motuo sa Dios, sa

iyang plano sa kaluwasan, o kinabuhi human sa kamatayon.
Basaha ang Ecclesiastes 4:13–5:6 ug pangitaa kon giunsa niad-
to nga mga bersikulo pagtudlo niana nga ideya.

Ipabasa sa mga estudyante ang pasiuna ug ipahimo ang kali-
hokan alang sa Ecclesiastes 7–11 diha sa ilang mga giya sa es-
tudyante sa pagtuon. Hisguti kon unsa ang gitudlo niadto
nga mga kapitulo.

Ang Ecclesiastes 12 nagpadayag nga ang magsusulat mituo
gayud sa mahangturon nga kinaiyahan sa kinabuhi. Basaha
ang Ecclesiastes 12:13–14 ug pangitaa ang iyang tinuod nga
katuyoan sa pagsulat. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa ang kalainan nga mahimo niini kon kamo masayud
nga kadtong mga bersikulo tinuod?

• Sa unsang paagi nga ang pagsabut sa “tibuok nga katung-
danan sa tawo” ug sa paghukom nakatabang kaninyo sa
inyong pagpangita alang sa kalipay?

• Sa unsang paagi nga ang wali sa Ecclesiastes nakatabang
kanato nga masabtan ang tulo ka mga ideya nga gihisgu-
tan sa sinugdanan niini nga leksyon?

Tapusa pinaagi sa pagkanta sa “Keep the Commandments”
(Hymns, nu. 303). Ipakigbahin ang imong pagpamatuod kon
sa unsang paagi nga ang pagsabut ug pagsunod sa plano sa
Dios nakatabang sa paghatag og kahulugan sa kinabuhi.

Ecclesiastes o, ang Magwawali
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Si Propeta Joseph Smith mipasabut og maayo nga ang awit ni
Solomon dili usa ka dinasig nga sinulat (tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Awit ni Solomon, Mga” p. 16).



ANG BASAHON NI ISAIAS
Si Isaias mao ang anak nga lalaki ni Amoz ug usa ka propeta
didto sa Jerusalem sulod sa kwarenta ka tuig, gikan 740 hang-
tud 701 b.c. Siya adunay dako nga relihiyoso ug politikanhon
nga impluwensya atol sa paghari ni Ezechias, kansang iyang
labaw nga magtatambag. Si Isaias mao ang labing kinutlo sa
tanang mga propeta, nga mas kanunayng gikutlo nila ni
Jesus, Pablo, Pedro, ug Juan labaw pa ni bisan kinsa nga pro-
peta sa Daang Tugon.

Adunay labing minus tulo ka mga hinungdan kon ngano nga
ang basahon ni Isaias adunay dako nga bili ngari kanato.
Una, ang Manluluwas mihatag og usa ka sugo sa pagsiksik sa
mga pulong ni Isaias nga makugihon (tan-awa sa 3 Nephi
23:1). Ikaduha, ang mga kasulatan nagkutlo ni Isaias labaw
pa kay sa uban nga propeta. Disenuybe sa saysenta y sais nga
mga kapitulo ni Isaias ang gikutlo sa kinatibuk-an niini diha
sa Basahon ni Mormon ug, gawas sa duha ka mga bersikulo,
ang duha ka lain pa nga mga kapitulo hingpit nga gikutlo. Sa
1292 ka mga bersikulo diha sa Isaias, mga 430 ang gikutlo di-
ha sa Basahon ni Mormon, ang uban niini sobra sa kausa (sa
total nga dul-an og 600). Kon ang tanan nga mga kinutlo gi-
kan sa Isaias diha sa Basahon ni Mormon pagausahon ngadto
sa usa ka dapit ug pagatawgon og ang basahon ni Isaias, kini
mahimo nga ikaupat nga labing dako nga basahon diha sa
Basahon ni Mormon, sama sa makita sa mosunod nga tsart:

Si Isaias gikutlo usab sa 137 ka higayon diha sa Bag-ong
Tugon ug 106 ka higayon diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad. Tungod kay ang ubang mga propeta kanunay ga-
yud nga mokutlo o modangup ngadto sa basahon ni Isaias,
ang mga kasulatan mao kanunay ang atong labing tinudban
alang sa panabang sa pagsabut sa Isaias. Pananglitan, labaw
sa katunga sa mga bersikulo sa Isaias nga gikutlo diha sa
Basahon ni Mormon lahi sa King James nga Bersyon sa Biblia.
Kini nga mga kalainan nagtabang sa pagtino o paghatag og
dugang nga panglantaw sa kahulugan sa Isaias.

Ang ikatulo nga hinungdan nga ang mensahe ni Isaias mahi-
nungdanon kaayo alang kanato mao nga kini nakapokus sa
katubsanan pinaagi ni Jesukristo, nga nakita sa propeta (tan-
awa sa Isaias 6:5; 2 Nephi 11:2). Si Nephi mipili sa pagkutlo
sa mga sinulat ni Isaias aron “labaw nga makadani sa [iyang
katawhan] sa hingpit sa pagtuo diha sa Ginoo nga ilang
Manunubos” (1 Nephi 19:23). Si Monte S. Nyman, usa ka
iskolar nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, misulat, “Sa 425
ka linain nga mga bersikulo sa Isaias nga gikutlo diha sa
Basahon ni Mormon, ang 391 naghisgut mahitungod sa mga
kinaiya o sa misyon ni Jesukristo” (Great Are the Words of
Isaiah [1980], 7). Ang usa nga kinadak-ang katungdanan sa
usa ka propeta mao ang pagpamatuod mahitungod ni Kristo
(tan-awa sa Jacob 7:11), ug kini mahinungdanon kaayo alang
kanato sa pagtuon sa mga pagtulun-an sa mga propeta kinsa
namulong mahitungod kang Kristo. Ang pangalan ni Isaias,
sa tukma nga paagi, nagkahulugan og “si Jehova moluwas.”

Alang sa dugang nga impormasyon mahitungod ni propeta
Isaias ug sa basahon ni Isaias, tan-awa sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Isaias” (pp. 91–92). Alang sa piho nga tabang
sa pagsabut sa basahon ni Isaias, tan-awa sa seksyon sa pag-
palambo E sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (pp. 131–35).

Pasiuna
Sa panahon nga si Isaias misugod sa iyang pagpangalagad
(mga 740 b.c.), ang Israel ug ang Juda gihulga sa mga kaaway
nga nagpuyo gawas sa utlanan. Ang ilang kinadak-an nga
problema, hinoon, mao ang ilang kakulang sa pagkamata-
rung diha sa sulod. Si Isaias nagdala og usa ka mensahe sa
pagbadlong gikan sa Ginoo ngadto sa mga tawo sa Juda.
Apan ang iyang mensahe naglakip usab og usa ka saad sa
paglaum––kon ang mga tawo maghinulsol, sila mahiuli ngad-
to sa Ginoo. Samtang magbasa kamo sa Isaias 1–12, pangitaa
ang mga paagi nga ang mensahe ni Isaias ngadto sa Juda ma-
himong magamit o “mapahisama” nganha sa inyong kaugali-
ngon (tan-awa sa 1 Nephi 19:23).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Si Isaias nanagna mahitungod sa kinabuhi ug sa misyon ni

Jesukristo (tan-awa sa Isaias 2:3–12; 6:8; 7:14–16; 9:1–7; tan-
awa usab sa 1 Nephi 19:23; Jacob 7:11).
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• Ang Ginoo mihimo niini nga posible alang kanato aron
mahimong hingpit nga malimpyohan ug mapasaylo sa
atong mga sala kon kita maghinulsol ug mosunod sa iyang
mga sugo (tan-awa sa Isaias 1:16–18).

• Ang Ginoo nagtudlo sa iyang katawhan sa mga paagi sa
pagkamatarung diha sa balay sa Ginoo (ang templo). Ang
pagdawat sa mga ordinansa sa templo ug ang pagtuman sa
mga pakigsaad nga atong gihimo nagtabang kanato sa
pag-establisar sa Zion ug sa pagpangandam sa pagsugat sa
Ginoo sa iyang pag-anhi (tan-awa sa Isaias 2:2–5).

• Ang Basahon ni Mormon ug ang Simbahan mao ang “mga
bandila” o mga sumbanan nga mopahigmata sa kalibutan
ngadto sa Gipahiuli nga ebanghelyo (tan-awa sa Isaias 5:26;
11:10–12; tan-awa usab sa 2 Nephi 29:2).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Isaias 1–12. Ang mga propeta nagsulti kanato sa
angay natong mahibaloan ug buhaton aron maka-

baton og kinabuhing dayon. (20–25 ka minutos)

Si Presidente Ezra Taft Benson, kanhi Presidente sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon:

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita sa mga hugpong
sa mga pulong gikan sa Isaias 1–12 nga mga tawag sa paghi-
nulsol o tambag mahitungod sa pagpuyo nga sama ni Kristo.
Awhaga ang mga estudyante sa pagsunod sa tambag ni
Nephi ug sa paggamit niadto nga mga pagtulun-an diha sa
ilang kaugalingon nga mga kinabuhi alang sa ilang kaayohan
ug pagkat-on (tan-awa sa 1 Nephi 19:23). Bahina ang mosu-
nod nga mga pakisayran sa kasulatan uban sa klase ug dapita
sila sa pagpangita sa tambag nga gihatag ni Isaias:

Kasulatan Tambag ni Isaias

Isaias 1:11–13 Ayaw pagpakaaron-ingnon.

Isaias 1:16 Magpabunyag ug mahugasan nga limpyo.

Isaias 1:17 Moserbisyo sa uban.

Isaias 1:18 Maghinulsol (tan-awa sa sugyot sa pagtudlo 
alang sa Isaias 1:16–19).

Isaias 1:28 Ayaw isalikway ang Ginoo; lahutay ngadto sa
katapusan.

Isaias 2:2–3 Adto sa templo (tan-awa ang sugyot sa pagtudlo 
alang sa Isaias 2:2–5).

Isaias 2:4 Magmahimong usa ka tigpasiugda sa kalinaw.

Isaias 2:5 Lakaw diha sa kahayag sa Ginoo; magpabilin 
nga duol sa iyang Espiritu.

Isaias 2:7–8 Ayaw simbaha o himoon nga dios-dios ang 
gipanalangin sa Dios kanato.

Isaias 3:9 Ayaw pagpakasala sa dayag ug masukulon nga 
paagi sama sa mga tawo sa Sodoma.

Isaias 3:16–24 Likayan ang mga hilig ug mga gipanghimo sa 
kalibutanon nga mga tawo.

Isaias 5:11–12 Pagbantay sa pagsunod sa dalan nga sayon 
(tan-awa usab sa 2 Nephi 28:8).

Isaias 5:18 Dili magpahigut ngadto sa mga sala sama sa 
mga mananap ngadto sa mga karomata ug mga 
palas-anon.

Isaias 5:26 Tabangan ang Ginoo sa pagpundok sa iyang 
mga anak.

Isaias 6:8–10 Mosunod sa buhi nga mga propeta.

Isaias 10:33 Likayi ang garbo ug kadautan, kay ang ingon 
pagalaglagon sa Ikaduhang Pag-anhi.

Isaias 12:2 Magbaton og hugot nga pagtuo diha ni 
Jesukristo (tan-awa sa sugyot sa pagtudlo alang 
sa Isaias 1–66).

“Kon unsaon nato pagtubag ngadto sa mga pulong sa
usa ka buhi nga propeta kon siya mosulti kanato kon
unsay angay nato nga mahibaloan, apan mopili nga di-
li maminaw, mao ang usa ka pagsulay sa atong pagka-
matinud-anon…. 

“Samtang ang propeta nagpadayag sa kamatuoran kini
nagbahin sa mga tawo. Ang matinuoron sa kasingka-
sing mamati sa iyang mga pulong, apan ang dili mata-
rung mobaliwala sa propeta o mobatok kaniya”
(“Fourteen Fundamentals in Following the Prophet,”
sa 1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 28–29).

S  M  T  W  TH  F  S
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Isaias 1–12. Ang nagkalainlaing mga pangalan nga giga-
mit ni Isaias alang sa Ginoo nagtudlo kanato mahitungod
sa pagkatawo, mga katuyoan, ug sa misyon ni Jesukristo.
(20–25 ka minutos)

Ipahimo sa mga estudyante ang kalihokan A alang sa Isaias
12 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon. Hisguti
kon unsa ang ilang nakat-unan mahitungod sa mga pangalan
sa Ginoo.

Isaias 1–66. Ang piho nga yawe sa mga ideya makatabang
kanato nga mas masabtan ang Isaias. (5–10 ka minutos)

Isulat ang mosunod nga unom ka letra nga Hebreohanon di-
ha sa pisara: . Hangyoa ang mga estudyante sa
paghubad sa mensahe. Kon walay panabang, sila dili gayud
makasabut niini.

Ihatag sa mga estudyante ang mosunod nga duha ka mga
ilhanan:

• =H, =A, = I, = S

• Ang Hebreohanon basahon gikan sa tuo ngadto sa wala.

Sultihi ang mga estudyante nga ingon nga kadto nga mga ya-
we nakatabang kanila nga masabtan ang mensahe, ang piho
nga mga yawe aron masabtan ang Isaias makatabang usab.

Ang seksyon sa pagpalambo E diha sa Old Testament: 1 Kings–
Malachi (pp. 131–35) naghisgut og napulo ka mga yawe aron
sa pagsabut sa Isaias (pananglitan, ang “Have the ‘Spirit of
Prophecy’ ” ug ang “Understand the Manner of Prophesying
of the Jews”). Ipakigbahin uban sa imong mga estudyante ang
bisan hain niadto nga mga yawe nga sa imong hunahuna ma-
gamit kaayo. Alang sa matag yawe nga imong hisgutan, pag-
himo og usa ka dakong papel nga gigunting nga porma og
usa ka yawe. Hatagi ang mga estudyante og mga pakisayran
sa kasulatan aron sa pagtabang kanila sa pagdiskobre sa ma-
tag ideya dayon isulat ang ideya diha sa yawe nga papel.
Ibutang ang mga yawe sa tibuok ninyo nga pagtuon sa Isaias.

Isaias 1–66. Si Isaias nanagna mahitungod sa kinabuhi ug
sa misyon ni Jesukristo. (20–25 ka minutos)

Ang usa ka paagi nga daling malangkob ang usa sa labing
mahinungdanon nga mga mensahe ni Isaias mao ang pagsik-
sik sa iyang mesiyanhon nga mga panagna. Hatagi ang mga
estudyante og usa ka kopya sa mosunod nga tsart, nga ang
kolum lamang sa mga pakisayran sa kasulatan ang nasulatan.
Isip usa ka klase o diha sa ginagmay nga mga grupo, ipabu-
hat sa mga estudyante ang ang mga bersikulo ug ipapangita
ang tanan kutob sa ilang mahimo ang mahitungod ni Kristo
ug sa iyang una ug ikaduha nga mga pag-anhi. Bisan og dili
kompleto, kini nga tsart nagtingub sa pipila ka dagko nga
mesiyanhon nga mga tudling diha sa Isaias.

Mga Ang Mapanagnaon nga
Kasulatan mga Mensahe ni Isaias 

mahitungod sa Manluluwas

Isaias 2:3–12; 4:4–5 Sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo ang mga 
dautan pagalaglagon. Ang Ginoo mohari dinhi sa 
yuta, diin ang mga matarung maglakaw diha sa 
iyang kahayag.

Isaias 6:8 “Ania ako: ipadala ako” usa ka simbolo sa wala 
pa dinhi sa yuta nga Kristo nga miboluntaryo 
alang sa iyang balaan nga misyon.

Isaias 7:14–16 Si Kristo ipahimugso sa usa ka birhen ug 
pagatawgon nga Immanuel. Siya mosalikway sa 
dautan ug mopili sa maayo.

Isaias 8:13–15 Kon si Kristo moanhi, ang uban modawat kaniya 
ug ang uban mosalikway kaniya.

Isaias 9:1–6 Si Kristo ipakatawo sa kalibutan atol sa usa ka 
panahon sa espirituhanon nga kangitngit. Siya 
magdala og dagko nga mga panalangin ngadto 
sa mga tawo didto sa Galilea.

Isaias 9:6–7 Si Kristo pagatawgon nga “Dios nga Makagagahum”
ug “Ang Prinsipe sa Pakigdait” ug molingkod sa tro-
no ni David hangtud sa kahangturan.

Isaias 11:10–12 Ang Ginoo moanhi diha sa gahum og himaya 
aron sa pagpasiugda sa Milenyum.

Isaias 12:6 Ang Ginoo mopuyo diha taliwala sa iyang 
katawhan atol sa Milenyum.

Isaias 25:8 Si Kristo mobuntog sa kamatayon pinaagi sa 
pagkabanhaw.

Isaias 28:16 Si Kristo mao ang “bato sa pamag-ang,” nga 
gisulayan aron mahimong tinuod nga tukuranan.

Isaias 32:1–4, 15–18 Atol sa Milenyum ang Ginoo mao ang magmando
isip hari. Adunay kasigurohan ug kalinaw.

Isaias 33:22 Ang Ginoo mao ang atong maghuhukom, 
magbabalaod, hari, ug manluluwas.

Isaias 40:3 Ang Ginoo magpadala og usa ka mensahero nga 
moandam sa agianan sa dili pa siya moabut.

Isaias 40:4–5; 42:1–4 Sa Ikaduhang Pag-anhi, si Kristo moabut diha sa 
paghukom, ug “ang tanan nga unod sa tingub 
makakita kaniya.”

Isaias 50:4 Si Kristo adunay “dila niadtong mga tinun-an.”

Isaias 50:5–6 Si Kristo andam nga mosunod sa Amahan ug 
motugot sa iyang kaugalingon nga mag-antus sa 
mga pagpanglutos.

Isaias 53:2–12 Ang matubsanon nga misyon ni Kristo gipasabut.

Isaias 53:2 Si Kristo dili lahi og panagway kay sa uban.
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Isaias 1:16–19 (Scripture Mastery, Isaias 1:18).
Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa atong pag-

hinulsol, kita mapasaylo ug mahimong limpyo. (15–20 ka
minutos)

Pagdala ngadto sa klase og tin-aw nga baso nga may sulod
nga tubig. Samtang nagtan-aw ang mga estudyante, yab-i og
usa o duha ka tolo sa pula nga pangkolor sa pagkaon.
Samtang ang kolor mokatap, pangutana kon sa unsang paagi
nga ang pangkolor sa pagkaon susama sa sala. Basaha ang
Isaias 1:16–19 uban kanila ug pangutana:

• Unsa man ang gisaad sa Ginoo mahitungod sa atong mga
sala?

• Ang ato ba nga paghinulsol o ang Pag-ula ang makalim-
pyo kanato gikan sa sala?

Ipapangita sa mga estudyante ang mga tubag ngadto niini
nga pangutana diha sa Alma 42:12–15 ug Helaman 5:10–11.
Tabangi sila nga makasabut nga ang atong paghinulsol nagtu-
got sa gahum sa Pag-ula sa paglimpyo kanato.

Ibubo ang usa ka tabon nga puno sa chlorine bleach ngadto
sa tubig ug ipadaplin ang baso. Ang kausaban sa kolor hinay-
hinay. Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga nagkinahang-
lan og panahon ang paghinulsol aron pagdala kanato ngadto
sa kapasayloan. (Sa katapusan sa oras sa klase ang tubig ma-
kita nga ingon ka tin-aw sama sa sinugdanan.) Ipangutana:

• Unsa man ka dugayon ang gikinahanglan aron makita ang
mga epekto sa pangkolor sa pagkaon?

• Unsa man ka dugayon ang gikinahanglan aron makita ang
mga epekto sa bleach?

• Sa unsa nga paagi kana matandi ngadto sa sala ug sa kapa-
sayloan?

Ipakigbahin uban sa imong mga estudyante ang pamahayag
gikan ni Elder Charles W. Penrose diha sa komentaryo alang
sa Isaias 1:16–20 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (p. 138).
Basaha ang Alma 41:3–7 ug hisguti ang mga panalangin nga
moabut gikan sa paghinulsol.

Isaias 2:2–5. Ang mga ordinansa ug mga pakigsaad sa
templo makatabang sa mga miyembro sa Simbahan nga
mas hingpit nga matagamtaman ang mga panalangin sa
Pag-ula ug makapausab sa ilang kinabuhi ug sa mga ki-
nabuhi niadtong naglibut kanila. (25–30 ka minutos)

Ipadrowing sa matag estudyante ang hulagway nga naglara-
wan sa nakita ni Isaias 2:2–3. Dapita ang pipila ka mga estud-
yante sa pagpakigbahin sa ilang mga drowing. Samtang
naghisgut kamo sa mga drowing, pangutana:

• Sa inyong hunahuna ngano nga gitawag man ni Isaias ang
templo og “bukid sa Ginoo”?

• Sa inyong hunahuna ngano nga siya mitudlo man nga ang
templo pagatukuron “sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran,”
sa laing mga pulong, usa ka dapit sa kamahinungdanon?

• Kon ang gibutang diha sa usa ka mahinungdanon nga da-
pit nagrepresentar sa labing importante kanato sa atong
kaugalingon nga mga kinabuhi, unsa nga mga matang sa
mga butang ang mahimong kakompetensya sa templo nga
ibutang didto?

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 2:6–9 ug ipapangita ang
mga ehemplo kon unsa ang gibutang sa karaan nga Israel iba-
baw sa Ginoo ug sa iyang balay. Ipangutana: Sumala sa mga
bersikulo 3–5, unsa man ang mahitabo kon ang balay sa Israel
mobutang sa templo dinhi niining mahinungdanon nga dapit?

Isaias 53:3–4 Si Kristo pagatamayon, isalikway, ug makasinati 
sa pag-antus. Siya mopas-an sa kasakit ug 
kasub-anan sa tanan.

Isaias 53:5–6 Si Kristo mao ang mobayad alang sa atong mga 
sala ug moayo kanato.

Isaias 53:7 Si Kristo dili moyubit batok sa iyang mga malupigon.

Isaias 53:8, 11–12 Si Kristo patyon alang sa sala sa iyang katawhan.

Isaias 53:9, 12 Si Kristo ilansang sa krus uban sa mga kawatan 
ug ilubong sa lubnganan sa adunahan.

Isaias 53:9 Si Kristo walay sala sa bisan unsang sayop nga 
binuhatan.

Isaias 53:10 Kabubut-on kini sa Langitnong Amahan nga si 
Kristo mamatay alang kanato.

Isaias 53:12 Si Kristo mahimaya.

Isaias 54:5 Si Kristo mao ang Tiglalang ug Manunubos; ang 
Israel ipahiuli.

Isaias 59:19–20; Sa Ikaduhang Pag-anhi, ang Ginoo moabut gikan 
sa silangan sama sa pagsilang sa adlaw. Joseph
Smith––Mateo 1:26

Isaias 60:19–20 Ang kahayag sa himaya sa Ginoo mahimo nga 
kahayag sa kalibutan atol sa Milenyum.

Isaias 61:1–2 Si Kristo mao ang dinihogan kinsa motabang 
niadtong anaa sa espirituhanon nga pagkaulipon, 
lakip na ang mga espiritu sa bilanggoan (tan-awa 
usab sa Lucas 4:16–21; 1 Pedro 3:18–19; 4:6).

Isaias 63:1–6; 66:15 Si Kristo moabut diha sa gahum ug himaya sa 
“adlaw sa pagpanimalus,” nga “pagatumban sa 
inusara ang pigsanan sa bino.”
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Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut kon
ngano nga ang templo mahinungdanon kaayo kanato, pakop-
yahi ang nag-uban nga diagram ug isulat ang mga pulong
samtang naghisgut kamo kon sa unsang paagi nga ang templo
nagtabang kanato sa pagbalik ngadto sa presensya sa Dios.

Ribyuha sa mga estudyante ang ilang nakat-unan sa sinugda-
nan sa tuig mahitungod sa ilang kinabuhi nga wala pa dinhi
sa yuta ug sa Pagkapukan (tan-awa sa pp. 15–17). Ipangutana
ang pipila ka mga pangutana ug ipapangita nila ang mga tu-
bag diha sa mga kasulatan:

• Human sa atong pagkatawo dinhi niining napukan nga ka-
himtang, unsa man ang unang mga lakang ang kinahang-
lan gayud natong himoon aron maanha diha sa dalan balik
ngadto sa Langitnong Amahan? Unsa man nga ganghaan
diin kita kinahanglan nga mosulod? (tan-awa sa 2 Nephi
31:17–21; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:4).

• Human nga kita nakasulod sa dalan balik ngadto sa Dios
pinaagi sa bunyag, unsa man ang lain nga ganghaan nga
kita kinahanglan nga mosulod? (tan-awa sa Genesis 28:17).

• Unsa man ang gisaad sa Ginoo sa iyang mga anak kon sila
takus nga motambong sa templo? (tan-awa sa Isaias 2:2–5;
D&P 97:15–18; 109:14–19, 22–26, 35–38; 128:15; 131:1–3;
132:19–24).

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga alang sa ta-
nan kinsa may tulubagon, ang hingpit nga mga panalangin sa
ebanghelyo madawat lamang pinaagi sa mga ordinansa sa
templo. Si Presidente Howard W. Hunter miingon:

Mahimo ka nga modapit og usa kinsa bag-ohay lang nga na-
kaadto sa templo sa pagpamulong kon sa unsang paagi nga
ang iyang kinabuhi nahimong mas maayo tungod sa pagsim-
ba didto sa templo. Awhaga siya nga dili mohisgut mahitu-
ngod sa mga gitimaan sa templo, apan sa unsang paagi nga
ang kasinatian sa templo nahimong usa ka panalangin.

Isaias 11. Si Isaias nanagna mahitungod sa Pagpahiuli sa
ebanghelyo sa katapusang mga adlaw ug mahitungod sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo. (10–15 ka minutos)

Pakita sa mga estudyante og usa ka hulagway sa usa ka lobo
o laing hayop nga mokaon og karne ug usa ka nilain nga hu-
lagway sa usa ka nati nga karnero. Pangutan-a sila kon sa
ilang hunahuna unsa ang mahitabo kon kadtong duha ka
mga hayop itipon sa usa ka tangkal. Ipakita sa mga estudyan-
te ang kauban nga hulagway (usab sa p. 276) ug ipabasa nila
ang Isaias 11:6–9.

“Akong … dapiton ang mga miyembro sa Simbahan sa
pagtukod sa templo … isip ang mahinungdanon nga
simbolo sa ilang pagkamiyembro ug ang balaan nga da-
pit alang sa ilang labing sagrado nga mga pakigsaad….

“Himoon nato nga magtambongan sa templo ug 
mahigugmaon sa templo nga katawhan. Magdali kita
sa pag-adto sa templo sa kanunay kon itugot sa pana-
hon ug kinitaan ug sa personal nga mga kahimtang.
Moadto kita dili lamang alang sa atong nangamatay
nga kaliwatan, apan moadto usab kita alang sa perso-
nal nga panalangin sa pagsimba didto sa templo, alang
sa kabalaan ug kaluwasan nga gitanyag sulod niad-
tong balaan ug gipahinungod nga mga bongbong. Ang
templo usa ka dapit sa katahum, kini usa ka dapit sa
pagpadayag, kini usa ka dapit sa kalinaw. Kini mao
ang balay sa Ginoo” (sa Jay M. Todd, “President
Howard W. Hunter: Fourteenth President of the
Church,” Ensign, Hulyo 1994, 5).

Ang Templo diha sa Plano sa Kaluwasan

Ang Balay 
sa Ginoo

 Bunyag 

Hugot nga pagtuo 
diha ni Kristo 
ug paghinulsol

Kita mipuyo
uban sa Dios.

Kita dili lamang mopuyo 
uban sa Dios, apan kita mahimong 

sama kaniya ug makadawat 
sa tanan nga siya aduna.

Ang Presensya sa Dios

Pagkamortal

Mga panalangin 
sa templo

Ang atong 
napukan nga 

kahimtang

D&P 97:15–16

Isaias 2:2–5

Ang tabil

Isaias 1–12
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Pangutan-a ang mga estudyante:

• Kanus-a man nga ang talan-awon diha sa hulagway mahi-
mong matinuod?

• Kanus-a man nga ang kalibutan “mapuno sa kahibalo sa
Ginoo”? (Sa Milenyum; tan-awa sa Isaias 11:9; tan-awa
usab sa komentaryo alang sa Isaias 11:9 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 149.)

Hangyoa ang imong mga estudyante sa pagpamalandong ni-
adto nga mga bersikulo ug pasultiha kon unsay gusto kaayo
nila mahitungod sa pagpuyo atol sa Milenyum.

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 11:1–5, ug ipangutana:

• Sa inyong hunahuna kinsa man ang gihisgutan niadto nga
mga bersikulo? (Kristo.)

• Unsa man ang kinahanglan nga mahitabo sa dili pa moa-
but ang Milenyum? (Ang pagkalaglag sa mga dautan ug
ang Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo.)

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 113:1–4 ug hisguti
kon unsay atong nakat-unan gikan niadto nga mga bersikulo.
Basaha uban sa imong mga estudyante ang Isaias 11:10–16 ug
hisguti kon unsa pa ang mahitabo sa dili pa moabut ang
Milenyum. (Ang Israel pagapundukon; tan-awa sa mga ko-
mentaryo alang sa Isaias 11 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi,
pp. 149–50.) Basaha ang mosunod nga mga kasulatan ug taba-
ngi ang imong mga estudyante nga masabtan kon sa unsang
paagi sila napundok ug nga sila gitawag aron sa pagtabang
og pundok sa uban: Jeremias 16:14–16; 1 Nephi 10:14; D&P
29:7–8; 45:9; 88:81.

Pasiuna
Tan-awa ang pasiuna sa Isaias 13–23 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi (p. 153).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Bisan og gamiton usahay sa Ginoo ang dautan aron pagpan-

ton sa iyang pinili nga katawhan, ang kadautan sa katapusan
pagalaglagon taliwala sa tanang kanasuran (tan-awa sa Isaias
13:6–11, 19–22; 14:24–26; tan-awa usab sa Isaias 10:5–27).

• Si Lucifer, usa ka espiritu diha sa posisyon sa awtoridad
didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, gihinginlan sa
presensya sa Dios ug nahimong Satanas tungod kay nagti-
nguha siya sa pagbayaw sa iyang kaugalingon labaw pa sa
Dios ug sa pagdumala ibabaw sa uban nga mga anak sa

Langitnong Amahan (tan-awa sa Isaias 14:12–20; tan-awa
usab sa D&P 29:36; 76:25–28; Moises 4:1–4).

• Isip gisaad nga Mesiyas, si Kristo mao ang naghupot sa
mga yawe sa kinabuhing dayon alang sa tanang katawhan.
Ang Iyang Pag-ula nagsiguro nga ang tanang katawhan
mobangon gikan sa lubnganan (tan-awa sa Isaias 22:20–25;
tan-awa usab sa 1 Mga Taga-Corinto 15:22; Pinadayag 1:18).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Isaias 13–14. Ang pagkasabut sa pagkapukan ni Satanas
ug sa kinaiyahan sa iyang “gingharian” (espirituhanon
nga Babelonia) makatabang kanato sa paglikay sa iyang
mga tintasyon. (35–45 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna sa mosunod
nga sitwasyon: Kamo makahimo sa pagbiyahe ngadto sa
umaabut. Samtang kamo anaa sa umaabut kamo nakakita og
usa ka basahon sa kasaysayan nga naghisgut mahitungod sa
unsay nahitabo tali sa panahon nga inyong gigikanan ug sa
panahon nga kamo nagbiyahe. Nakahinumdom kamo og ma-
ayo sa inyong nabasa sa dihang mibiyahe na kamo og balik
ngadto sa inyong kaugalingong panahon.

• Unsa man ang inyong buhaton sa impormasyon?

• Unsaon man niini pagtabang kaninyo sa paghimo og maa-
lamon nga mga desisyon alang sa inyong umaabut?

Sultihi ang mga estudyante nga ang panagna susama sa pag-
kakita sa umaabut ug sa pagbasa sa kasaysayan. Ang Isaias
13–14, pananglitan, makapaikag gayud kaayo mahitungod ni-
ini tungod kay kini doble og kahulugan––ang sama nga mga
bersikulo nagpasabut ngadto sa mga panghitabo nga nahita-
bo na ingon man mga panghitabo sa atong umaabut.

Ipatan-aw sa mga estudyante kon mahitungod kang kinsa ang
gipanagna ni Isaias diha sa Isaias 13:1 ug 14:4 (tan-awa sa ko-
mentaryo alang sa Isaias 13:1 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi,
p. 153). Isulat ang Unsa man ang Babelonia gawas nga karaan nga
nasud? diha sa pisara isulat ug ipabasa nila ang Doktrina ug
mga Pakigsaad 133:14 aron makit-an ang tubag. Ipabasa sa usa
ka grupo sa mga estudyante ang Isaias 13:6–22 ug ipabasa sa
laing grupo ang Isaias 14:4–23. Ipangutana:

• Unsa man ang gisulti sa Ginoo nga mahitabo ngadto sa ka-
raan nga Babelonia ug sa hari niini? Ngano man?

• Sa usang paagi nga kadtong mga bersikulo magamit sa es-
pirituhanon nga Babelonia sa atong panahon karon?

• Kay ang mga panagna ni Isaias mahitungod sa makasaysa-
yanon nga Babelonia natuman, unsa man ang atong gida-
human mahitungod sa iyang mga panagna mahitungod sa
atong panahon karon ug sa espirituhanon nga Babelonia?

Gamita ang mga ideya diha sa kalihokan A alang sa Isaias
13–14 diha sa giya sa estudyante sa pagtuon aron sa pagta-
bang kanimo sa pagpasabut sa pagkapukan ni Lucifer (tan-
awa usab sa komentaryo alang sa Isaias 14:12–15 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 154–55). Pahinumdumi ang

Isaias 13–23
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mga estudyante nga si Satanas kanunay nga anaa ubos sa ga-
hum sa Dios. Pahinumdumi usab sila nga ang Ginoo kanunay
nga manalipod niadtong kinsa mosalig diha kaniya. Basaha o
kantaha ang ikatulo nga bersikulo sa himno “Abide with Me!”
( Hymns, nu. 116)

Pasiuna
Diha sa mga kapitulo 24–35 si Isaias mibalhin gikan sa mga
paghukom nga gisulti nganha sa dautan nga mga nasud sa
iyang panahon ngadto sa usa ka mapanagnaon nga panglan-
taw sa katapusang mga adlaw ug niining katapusan nga dis-
pensasyon sa ebanghelyo. Kon atong ikonsiderar kon unsa ka
tukma nga nakita ni Isaias ang iyang kaugalingon nga pana-
hon, ang yutan-on nga pagpangalagad sa Manluluwas, ug ki-
ning katapusang mga adlaw, kini dili makapahingangha nga
si Jesus mismo miingon, “Mahinungdanon ang mga pulong
ni Isaias,” ug misugo nga kita kinahanglan nga “mosiksik nii-
ni nga mga butang nga makugihon” (3 Nephi 23:1).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo molaglag sa mga dautan ug moluwas sa mga

matarung sa Ikaduhang Pag-anhi (tan-awa sa Isaias 24–25;
33:15–17; 34:1–10).

• Nabuntog ni Kristo ang kamatayon pinaagi sa iyang
Pagkabanhaw ug miabli sa agianan alang sa tanang kataw-
han aron mabanhaw ug mabuhi og usab (tan-awa sa Isaias
25:8; 26:19; tan-awa usab sa Alma 11:44).

• Kon atong himoon si Jesukristo nga mao ang atong sukara-
nan sa kinabuhi ug sa kanunay moduol ngadto kaniya
alang sa kalig-on, kita dili mapukan (tan-awa sa Isaias
28:16; 30:15–18; tan-awa usab sa Helaman 5:12).

• Ang karaan nga mga propeta nanagna sa pag-abut sa
Basahon ni Mormon ug sa mahinungdanon nga tahas niini
sa Pagpahiuli sa ebanghelyo (tan-awa sa Isaias 29; tan-awa
usab sa Ezequiel 37:15–17; 2 Nephi 3:11).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Isaias 24–35. Alang niadtong kinsa mga matarung ug an-
dam, ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo usa ka mahi-
mayaon nga panghitabo. Alang niadtong dili, kini usa ka
makalilisang nga panahon sa mga paghukom sa Dios.
(40–50 ka minutos)

Pakantaha ang mga estudyante og, “Now Let Us Rejoice”
(Hymns, nu. 3). Pangutan-a sila kon ngano nga manganta kita,

sama sa atong gibuhat niana nga himno, mga pulong sa pag-
maya ug kalipay kalabut sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo,
ilabi na kon daghan kaayo ang gitudlo kalabut sa mga kala-
midad nga mag-una niini nga panghitabo. Basaha ang mosu-
nod nga pamahayag mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo gikan ni Presidente Ezra Taft Benson:

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 24:3–6 ug pangitaa kon
ngano nga ang kalibutan kinahanglan gayud nga limpyohan
sa dili pa ug atol sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.
Pangutana kon batok kang kinsa ang gisulti sa bersikulo 5
nga ang paglimpyo gipahayag. Ipabasa nila ang Isaias 25:9 ug
26:2–4, 7–9, 13 ug pangutana kon unsa nga matang sa mga
tawo ang modawat niadto nga mga paghukom. Basaha ang
Isaias 25:3–8 ug 26:12, 19–21 ug tan-awa kon unsa ang buha-
ton sa Ginoo alang sa mga matarung, sa dili pa ug sa higayon
nga siya moabut.

“Ang kalibutan mopakita og usa ka talan-awon sa pa-
nagbangi sama sa wala pa gayud sukad masinati kani-
adto. Sa gihapon, ang mga kasingkasing sa katawhan
nagmatig-a ngadto sa mga pinadayag nga gikan sa la-
ngit. Gani mas dagko nga mga timailhan ang ihatag ni-
anang higayuna aron sa pagpakita sa nagsingabut nga
mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo.

“Ug sila makakita og mga timailhan ug mga kahibulongan,
kay kini ipakita diha sa taas sa kalangitan, ug sa ubos sa yuta.

“Ug sila makakita og dugo, ug kalayo, ug mga inalisngaw
sa aso.

“Ug sa dili pa moabut ang adlaw sa Ginoo, ang adlaw paga-
tabunan sa kangitngit, ug ang bulan mabalhin ngadto sa
dugo, ug ang mga bitoon mahulog gikan sa langit. [D&P
45:40–42]

“Akong naamgohan nga usa kini ka dili maayong hi-
lisgutan nga hunahunaon. Wala ako magmaya sa pag-
pakita niini, ni nagpaabut ko sa adlaw nga ang mga
kalamidad moabut sa nagsaka nga gidaghanon diha sa
katawhan. Apan kini nga mga pulong dili akong kau-
galingon; ang Ginoo ang namulong niini. Kay nasayud
sa atong nahibaloan isip iyang mga sulugoon, maka-
duhaduha ba kita sa pagpataas og usa ka tingog sa pa-
himangno sa tanan nga maminaw aron sila maandam
alang sa mga adlaw nga moabut? Ang pagpakahilum
sa atubangan sa ingon nga kalamidad usa ka sala!

“Apan sa usa ka hulagway nga may makita nga kasub-
anan adunay mahayag nga bahin––ang pag-anhi sa
atong Ginoo diha sa tanan niyang himaya. Ang iyang
pag-anhi mahimong mahimayaon ug makalilisang,
nagdepende sa espirituhanong kahimtang niadtong
kinsa magpabilin” (“Prepare Yourselves for the Great
Day of the Lord,” sa Brigham Young University 1981
Fireside and Devotional Speeches [1981], 66–67).

Isaias 24–35

Isaias 24–35
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Pahinumdumi ang mga estudyante sa pamahayag ni
Presidente Benson, ilabi na sa pagpasabut og maayo nga
“Ang iyang pag-anhi mahimong mahimayaon ug makalili-
sang, depende sa espirituhanong kahimtang niadtong kinsa
magpabilin.” Ipangutana nga sa unsang paagi nga kita maka-
andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo. Basaha ang pi-
pila o ang tanan sa mosunod nga mga kasulatan uban sa mga
estudyante ug patabanga sila kanimo sa paghimo og usa ka
lista sa ilang gisulti nga atong mahimo aron sa pagpangan-
dam: 1 Nephi 22:16–22; Doktrina ug Mga Pakigsaad 1:12–14;
38:30; 45:32; 64:23. Tabangi sila nga makasabut nga ang mga
matarung dili kinahanglan nga mahadlok sa Ikaduhang Pag-
anhi, apan makapaabut nga may kahinam ngadto sa kahibu-
longan nga mga panghitabo nga mahitabo nianang panahona.

Isaias 28:16–20. Kon atong himoon si Jesukristo nga mao
ang atong sukaranan sa kinabuhi ug sa kanunay moduol
ngadto kaniya alang sa kalig-on, kita dili mapukan.
(20–25 ka minutos)

Pagdala og usa ka dako, gahi tan-awon nga bato ug usa ka ha-
bol ngadto sa klase. Ipakita kini ngadto sa mga estudyante ug
hatagi sila og panahon nga makapakita og mga paagi nga kad-
to nga mga butang mahimong gamiton sa pagtudlo mahitu-
ngod ni Jesukristo. Dapita ang pipila ka mga estudyante sa
pagpakigbahin sa ilang mga ideya. Ipabasa sa mga estudyante
ang Isaias 28:16–20 ug ipapangita ang mga paagi nga si Isaias
migamit niadto nga mga butang sa pagtudlo mahitungod sa
Ginoo. Hisguti ang bersikulo 16 pinaagi sa pagpangutana:

• Ngano nga kinahanglan man nga atong himoon si Kristo
nga atong tukuranan nga bato?

• Sa unsang paagi nga siya usa ka “patukuranan nga
malig-on”?

Ang mga etudyante mahimong mo-cross-reference sa Isaias
28:16 ngadto sa Mateo 7:24–27 ug Helaman 5:12.

Sa paghisgut sa Isaias 28:20, hangyoa ang mga estudyante sa
paghunahuna og usa ka tawo kinsa taas ra kaayo alang sa iyang
higdaanan, nga may usa ka habol nga gamay ra kaayo aron
pagtabon kaniya. Ipangutana: Sa unsang paagi nga kana susa-
ma sa pagpuyo nga wala ang Pag-ula sa Manluluwas? Kana
nga bersikulo nagpahinumdom usab kanato nga ang Pag-ula
hingpit nga “motabon” sa katawhan kon sila modawat niini.

Mahimo usab nimo nga tan-awon ngadto sa 2 Nephi 9:21;
Alma 7:11–12; ug Doktrina ug mga Pakigsaad 19:15–19 sam-
tang kamo naghisgut ug nagpamatuod sa gahum sa Pag-ula.

Isaias 29 (Scripture Mastery, Isaias
29:13–14). Si Isaias nanagna mahitungod sa

pag-abut sa Basahon ni Mormon. (35–40 ka minutos)

Ang mosunod nga kalihokan mahimong usa ka maayo nga
paagi sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa
panagna ni Isaias mahitungod sa pag-abut sa Basahon ni
Mormon. Ang mosunod nga tsart natugma sa mga panghita-
bo nga gipanagna ni Isaias nga mahitabo sa higayon nga ang

Basahon ni Mormon ipagawas ngadto sa kahayag uban sa
katumanan sa matag panghitabo. Usba ang han-ay sa mga
pakisayran sa kasulatan diha sa ikaduha nga kolum ug, sa
tinagsa-tagsa o diha sa mga grupo, ipapangita sa mga estud-
yante ang mga kasulatan diha sa duha ka lista ug itukma ang
panagna uban sa katumanan.

Ang pipila sa mosunod nga mga pangutana mahimong ma-
katabang diha sa panaghisgutan mahitungod sa panagna ni
Isaias:

• Sa unsang paagi nga kini makatabang kaayo alang sa mga
tawo karon nga mahibaloan nga ang karaan nga mga pro-
peta nahibalo ug nanagna mahitungod sa pag-abut sa
Basahon ni Mormon?

• Sa unsang paagi nga ang ingon nga mga panagna diha sa
Biblia nagtabang sa pag-andam sa mga tawo alang sa
Basahon ni Mormon?

• Sa inyong hunahuna ngano nga ang Dios mopadayag man
og ingon ka detalyado nga kahibalo ngadto sa iyang mga
propeta?

• Sa unsang paagi nga ang ingon nga mga panagna nagtudlo
kanato mahitungod sa pagkahibalo nang daan sa Dios?

• Sa unsang paagi nga ang pagkasabut nga ang Dios nakahi-
balo sa tanan ug gamhanan sa tanan nakatabang kanato sa
pagsalig diha kaniya?

Ang uban nga karaang mga propeta nanagna usab sa pag-
abut sa Basahon ni Mormon, sama nila ni Ezequiel (tan-awa
sa Ezequiel 37:15–17), Jose sa Ehipto (tan-awa sa 2 Nephi
3:11), ug Nephi (tan-awa sa 2 Nephi 27:6–23).

Pamarkahi sa mga estudyante ang mga bersikulo sa scripture
mastery (Isaias 29:13–14) ug i-cross-reference kini sa Joseph
Smith––Kasaysayan 1:19. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang mga tawo nagtahud sa Dios sa
ilang mga pulong apan dili sa ilang mga kasingkasing?

• Sa unsang paagi nga ang Pagpahiuli sa ebanghelyo ug ang
Basahon ni Mormon usa ka “katingalahan ug kahibulo-
ngang buhat”?

Panagna ni Isaias Katumanan sa 
mahitungod sa Panagna ni Isaias
Basahon ni Mormon

Isaias 29:4 Joseph Smith––Kasaysayan 
1:29–34, 42, 51–52

Isaias 29:10 Joseph Smith––Kasaysayan 
1:10, 18–19

Isaias 29:11 Ether 4:4–6

Isaias 29:11–12 Joseph Smith––Kasaysayan 
1:63–65
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• Sa unsang paagi nga ang Basahon ni Mormon makapawala
sa kaalam sa mga tawo nga gikonsiderar sa kalibutan nga
maalamon? (tan-awa sa Isaias 29:11–14).

Mahimo nga imong ipadrama sa tulo ka mga estudyante ang
usa ka investigator nga nangutana sa duha ka mga misyonar-
yo mahitungod sa Basahon ni Mormon. Ang uban diha sa
klase makatabang sa mga estudyante nga nagdala sa papel sa
mga misyonaryo sa paghatag og mga pakisayran sa kasula-
tan. Andama ang mga pangutana sama sa mosunod alang sa
estudyante nga nagdala sa papel sa usa ka investigator––dili
sa makapalalis nga paagi, apan isip usa ka matinuoron nga
nangita sa kamatuoran:

• Ang Biblia naghisgut ba og bisan unsa mahitungod sa
Basahon ni Mormon?

• Nganong kinahanglanon pa man nato ang dugang nga ka-
sulatan kay sa Biblia?

• Ngano nga ang uban nga mga simbahan dili man moda-
wat sa Basahon ni Mormon?

• Aduna pa bay lain gawas ni Joseph Smith ang nakakita
gayud sa bulawan nga mga palid?

• Unsaon man nako sa pagkahibalo nga ang Basahon ni
Mormon tinuod ug nga si Joseph Smith usa ka propeta?

Pagdapit og pipila ka mga estudyante sa pagsulti kon unsa
ang ilang gibati mahitungod sa Basahon ni Mormon ug unsa
ang epekto niini diha sa ilang mga kinabuhi.

Isaias 28:23–29; 30–31; 36–37; 40. Ang gahum sa Ginoo
mas labaw kaayo kay sa gahum sa tawo. Kon kita “mag-
hulat” sa Ginoo––kon kita mapailubon nga mosalig ug
adunay hugot nga pagtuo diha kaniya––atong madawat
ang iyang gahum aron sa pagtabang kanato sa paglahu-
tay ug pagbuntog sa atong mga pagsulay ug mga kalisda-
nan ug sa katapusan madawat ang tanan nga iyang
gisaad nga mga panalangin. (35–40 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Kinsa man ang pipila sa mga tawo nga inyong gisaligan?
Ngano man?

• Kinsa man ang inyong saligan sa paggiya kaninyo nga lu-
was diha sa usa ka makuyaw nga panaw lahus ngadto sa
Suba sa Amazon?

• Kinsa man ang inyong saligan kon kamo nagkinahanglan
nga ang inyong sakyanan ipaayo?

• Kinsa man ang inyong saligan sa pag-opera kon kamo nag-
kinahanglan og operasyon?

• Kinsa man ang inyong saligan sa pag-agak kaninyo diha sa
dalan sa kaluwasan?

• Nganong gikinahanglan man nato nga mosalig sa Ginoo?

• Sa unsang paagi nga kita usahay matintal sa dili pagbu-
tang sa atong pagsalig diha kaniya?

Sultihi ang mga estudyante nga sa panahon ni Isaias, ang
Israel natintal sa pagsalig sa kasilinganan nga mga nasud,

sama sa Ehipto, sa pagluwas kanila gikan sa ilang mga kaa-
way kay sa pagsalig sa Ginoo (tan-awa sa Isaias 30:1–3, 7;
31:1–3). Tungod kay ang mga tawo sa Israel kanunay nga
nagsimba sa mga dios-dios ug nagtan-aw sa laing mga ti-
nubdan alang sa panabang, sila gikinahanglan nga makat-on
sa pagsalig ug pagserbisyo sa Ginoo aron maluwas.

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 30:15–17 ug ipasulti di-
ha sa ilang kaugalingong mga pulong kon unsa ang gisaad sa
Ginoo sa mga Israelita ug giunsa niya sila sa pagpasidaan
mahitungod sa mga butang nga ilang gibutangan sa ilang
pagsalig. Dapita sila sa pag-cross-reference niadto nga mga 
bersikulo ngadto sa Helaman 4:13. Ipangutana:

• Mahitungod sa unsa ang gitudlo sa plano sa kaluwasan
kon ngano nga kita anaa sa ingon ka dako nga pangina-
hanglan sa tabang sa Ginoo? (Kitang tanan nakasala, ki-
tang tanan anaa ubos sa mga epekto sa Pagkapukan, ug
kitang tanan nagkinahanglan sa Pag-ula ni Jesukristo.)

• Mahisama sa unsa man kaha ang atong umaabut kon kita
dili modawat sa tabang o kalig-on gikan sa Ginoo?

Basaha ang Isaias 30:18 uban sa klase, mosaysay kon unsa ang
buhaton sa Ginoo samtang kita magpadayon sa pagsalig sa
atong kaugalingon nga kalig-on (ug mapakyas). Pangutan-a
ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna unsa man ang ipasabut sa paghulat sa
Ginoo?

• Ngano nga kadtong kinsa mobuhat sa ingon panalanginan
man?

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 30:19–21 ug ipaila ang
mga panalangin nga gisaad sa Ginoo nga ihatag niadtong
kinsa naghulat.

I-summarize ang Isaias 36–37, nga naghisgut sa usa ka pana-
hon nga si Haring Ezechias ug ang mga tawo sa Jerusalem
nakat-on mahitungod sa paghulat sa Ginoo. Tabangi ang mga
estudyante nga makasabut kon sa unsang paagi nga kini nga
asoy may kalabutan sa atong panahon karon, ilabi na kon kita
wala masabti o gisaway tungod sa pagsalig diha sa Ginoo ug
sa iyang mga sugo. Pangutana kon unsa ang mahitabo kon kita,
sama ni Ezechias, matinud-anon nga maghulat ug maglahutay.

Ang Isaias 40:10–31 nagpamatuod mahitungod sa gahum sa
Ginoo ug nga siya molaglag sa mga dautan ug moganti sa
mga matarung kinsa naghulat kaniya. Basaha ang mga bersi-
kulo uban sa imong mga estudyante––mga bersikulo 28–31 la-
bing maayo nga kusgon og basa. Pagpakigbahin og kasinatian
o pagdapit og mga estudyante sa pagpakigbahin og mga kasi-
natian nga nagtudlo kanila nga kini nga mga bersikulo tinuod.

Ang uban nga mga pagpamatuod ni Isaias mahitungod sa
pagsalig diha sa Ginoo makita sa Isaias 28:23–29 (tan-awa sa
komentaryo alang sa Isaias 28:23–29 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, pp. 163–64). Tabangi ang mga estudyante
nga makasabut gikan niadto nga mga bersikulo nga sila ma-
kasalig sa Ginoo diha sa tanang kahimtang.

Isaias 24–35
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Pasiuna
Isaias 36–39 naglangkob og usa ka makasaysayanon nga kau-
saban. Ilang girekord ang katapusan nga hulga sa pagsulong
sa Asiria ug gipaila ang Babelonia isip matuod nga hulga
ngadto sa umaabut sa Juda. Kini nga mga kapitulo pareho ka-
ayo sa asoy diha sa 2 Mga Hari 18:13–20:19.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo maloloy-on ug mapuanguron, ug siya naghatag

og daghang mga paagi aron sa pagtabang sa iyang mga
anak nga mabati ang Espiritu ug maghinulsol, sa ingon
nga paagi madawat ang kapasayloan alang sa ilang mga
sala (tan-awa sa Isaias 38:17; tan-awa usab sa Santiago
5:14–15, 20; D&P 62:3).

• Ang kamatayon ug pag-antus kabahin sa plano sa kalipay
sa atong Langitnong Amahan (tan-awa sa Isaias 38:10–20).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Isaias 38–39. Ang kamatayon ug pag-antus kabahin sa
plano sa kalipay sa atong Langitnong Amahan. (15–20 ka
minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Gusto ba kamo nga mahibalo kon kanus-a kamo mamatay?

• Unsa man ang kalainan nga mahimo niini kon unsaon nin-
yo pagpuyo ang nahabilin sa inyong kinabuhi?

• Unsaon man niini pag-usab sa bili nga inyong gihatag diha
sa materyal ug sa espirituhanon nga mga butang sa inyong
kinabuhi?

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 38:1, ug pangutana:

• Ngano nga nahasol man si Ezechias sa mensahe ni Isaias?

• Human og ampo ni Ezechias, unsa man nga mensahe ang
gihatag ni Isaias ngadto kaniya? (tan-awa sa Isaias 38:4–6).

• Unsa man ang timailhan nga gisulti sa Ginoo nga iyang
ihatag ni Ezechias aron sa pagpakita nga siya mobuhat sa
tanan nga iyang gisaad? (tan-awa sa Isaias 38:7–8).

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 38:10–20 ug pangitaa
ang mga imahe nga gigamit ni Ezechias sa paghisgut mahitu-
ngod sa kamatayon. Ipangutana: Unsa man ang bahin sa ka-
pasayloan diha sa iyang pagkaayo? (tan-awa sa Isaias 38:17).
Ipangutana:

• Kinahanglan ba kita nga mahadlok sa kamatayon?

• Unsa nga paglaum ang gihatag sa ebanghelyo kanato nga
mahimong wala sa uban?

Basaha ang Isaias 38:15–17 aron sa pagpakita nga si Ezechias
nakasabut nga ang iyang kagawasan nagagikan sa Dios.
Pangutan-a ang mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang
paglahutay pinaagi sa pag-antus usa ka bahin sa plano sa kali-
pay sa Dios. Si Ezechias mitudlo nga ang atong mga kinabuhi
mga gasa gikan sa atong Amahan sa Langit nga pagagamiton
alang sa iyang mga katuyoan. Pangutan-a ang mga estudyante
kon sa unsang paagi nga ang pagkahibalo niana makaapekto
kon unsaon sa mga tawo pagpuyo ang ilang mga kinabuhi.

Pasiuna
Ang Isaias 36–39 makasaysayanon nga mga kapitulo nga
kadaghanan gisulat diha sa pinulongan nga dili balak. Ang
basahon sa Isaias niana nga punto gisulat diha sa usa ka 
matahum, kasagaran balaknon nga istilo sa pagkasulat, nga
nasugdan og balik sa kapitulo 40 ug nagpadayon ngadto sa
katapusan sa basahon. Ang nag-una nga tema sa mga kapitu-
lo 40–47 mao ang kalainan tali sa gahum sa Ginoo sa paglu-
was kanato ug sa binuang nga pagsalig sa atong mga
kaugalingon ug kaluwasan ngadto sa bisan unsang tawo o
butang nga yutan-on.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga dios-dios ug uban nga mga binuhat sa mga

tawo walay gahum sa pagluwas o pagpanalangin. Ang
Langitnong Amahan mao ang atong tiglalang ug siya mo-
luwas, mopanalangin, ug molig-on niadtong kinsa mosalig
diha kaniya (tan-awa sa Isaias 40:12–31; 41:8–29; 43:14–21).

• Ang Ginoo usahay modasig sa mga lider sa kanasuran ug
sa katawhan aron sa pagtabang nga matuman ang iyang
buhat. Kini mahitabo kon kadto nga mga lider madawaton
ngadto sa mga pag-aghat nga iyang ihatag kaniya, bisan
kon sila wala mahibalo kon asa kana nga pagdasig nagagi-
kan (tan-awa sa Isaias 41:1–4; 45:1–4).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Isaias 40–47. Ang mga dios-dios, bisan unsa pa ang ma-
tang niini, walay gahum sa pagpanalangin o pagluwas.
(25–35 ka minutos)

Pagpakita og pipila ka mga butang o mga hulagway nga
nagrepresentar sa mga butang nga mahimong moderno nga

Isaias 40–47

Isaias 36–39
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mga dios-dios, sama sa kwarta, mga ekipo sa militar, usa ka
scientist o siyentipiko nga mga ekipo, ilado nga mga artista ug
mga atleta, o mga simbolo sa gobyerno. Pagpakita usab og
usa ka hulagway sa Manluluwas. Pangutan-a ang mga estud-
yante kon unsa ang anaa niadto nga mga butang nga pareho.
(Kini makarepresentar kon unsa ang butangan sa mga tawo
sa ilang pagsalig aron paghatag kanila og kalipay ug paglu-
was kanila gikan sa problema.) Basaha ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 1:12–16 ug pangutana kon unsa ang gisulti sa
Ginoo mahitungod sa pagsimba sa mga dios-dios diha niadto
nga mga bersikulo. Basaha ang mga bersikulo 17–23 ug pa-
ngutana kon unsa ang gibuhat sa Ginoo aron pag-andam ka-
nato alang sa umaabut.

Diha sa gamhanan nga mga pulong, si Isaias mitandi sa ga-
hum sa Dios sa Israel uban sa kakulang sa gahum sa mga
dios-dios. Bahina ang klase ngadto sa mga grupo ug sanguni
ang matag grupo og usa sa mosunod nga unom ka mga tud-
ling. (Kon kini daghan ra kaayo nga mga hut-ong alang sa
imong oras o alang sa gidaghanon sa imong klase, gamita la-
mang ang Isaias 40; 44; ug 47.)

• Isaias 40:12–31

• Isaias 41:4–29

• Isaias 43

• Isaias 44:6–28

• Isaias 46

• Isaias 47

Hangyoa ang mga grupo sa pagtuon sa ilang mga tudling ug
sa paglista sa gisulti ni Isaias mahitungod sa gahum ug hima-
ya sa Dios ug ang pagkawalay kapuslanan sa mga dios-dios
ug mga barang. Himoa nga ang mga grupo mopakigbahin sa
ilang nakit-an, ilabi na kon kini magamit ngadto sa mga dios-
dios sa atong panahon karon.

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad giusa sa Ginoo ang pag-
simba og dios-dios uban sa Babelonia (tan-awa sa D&P 1:16).
Hisguti ang tsart mahitungod sa Babelonia nga kauban sa ko-
mentaryo alang sa Isaias 47 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi
(p. 188). Basaha ang mosunod nga kasinatian nga nasinati ni
Elder Melvin J. Ballard samtang naningkamot siya sa pagsul-
bad sa pipila ka malisud nga mga hagit:

Isaias 40. Ang mga panagna ni Isaias nagtudlo kanato
kalabut sa Ikaduhang Pag-anhi ug nagdala kanato og
paglaum aron sa pagtabang kanato nga makalahutay sa
matinud-anong paagi hangtud sa katapusan. (15–25 ka
minutos)

Ang Isaias 40 naglangkob sa pipila ka importante nga mga
pagtulun-an kalabut sa Mesiyas––si Jesukristo. Si George
Frederick Handel mipahimutang sa kasagaran sa mga bersi-
kulo 1–11 ngadto sa musika diha sa iyang buhat nga Mesiyas.
Kon makaangkon kamo og usa ka recording, patugtuga ang
pipila ka mga seleksyon nga mikutlo sa Isaias 40. (Mga selek-
syon nga mikutlo sa Isaias 40 naglakip sa “Comfort Ye My
People,” “Ev’ry Valley Shall Be Exalted,” “And the Glory of
the Lord,” “O Thou That Tellest Good Tidings to Zion,” ug
“He Shall Feed His Flock like a Shepherd.”) Dapita ang mga
sakop sa klase sa pagpaminaw og maayo ug dayon ipapangi-
ta ang pakisayran nga gikanta. Sultihi sila nga ang mga tawo
sa tibuok kalibutan mokanta niini nga musika kalabut sa
Manluluwas ug sa iyang balaang misyon bisan tuod nga dag-
han dili gani mga Kristiyano. Ang musika adunay dakong ga-
hum sa pagdala sa emosyonal ug espirituhanong mga tubag.

Gamita ang kalihokan A, B, o C alang sa Isaias 40 diha sa giya
sa estudyante sa pagtuon samtang magbasa kamo ug maghis-
gut niini nga kapitulo ug mogamit sa mga pagtulun-an niini
ngadto sa mga kinabuhi sa imong mga estudyante. Human sa
kalihokan, hangyoa sila nga tinagsa nga mopili og dinasig
nga tudling ug sa pagpasabut sa tibuok klase kon ngano nga
ila kining gipili. Awhaga ang mga estudyante sa pagsag-ulo
sa ilang mga tudling ug sa pag-recite niini kon nagkinahang-
lan sila og usa ka espirituhanon nga kalamboan.

naglingkod sa usa ka gipatas-an nga entablado, ang la-
bing mahimayaon nga nilalang nga sukad akong nahu-
nahuna, ug gidala sa atubangan aron mapaila ngadto
Kaniya. Sa akong pagduol Siya mipahiyum, mitawag
sa akong pangalan, ug mituyhad sa Iyang mga kamot
ngari nako. Kon mabuhi ko og usa ka milyon ka tuig
ang pangidaron dili gayud ako makalimot niadto nga
pahiyum. Iya akong gigakus sa iyang mga bukton ug
mihalok kanako, samtang Iya akong gipahimutang sa
Iyang dughan, ug Siya mipanalangin kanako hangtud
ang akong tibuok kalawasan napuno sa kalipay. Sa
paghuman Niya mihapa ko sa Iyang tiilan, ug didto
nakita nako ang mga timaan sa mga lansang; ug ako
kining gihagkan, uban sa hilabihan nga kalipay nga
nagdilaab sa akong tibuok kalawasan, akong gibati
nga ako anaa sa langit sa tinuod lang. Ang pagbati nga
miabut sa akong kasingkasing nianang higayuna mao:
Ah! kon magpakabuhi lang ko nga takus, bisan kon
magkinahanglan kini og otsenta ka tuig, aron nga sa
katapusan kon mahuman na ko makaadto ko sa Iyang
presensya ug makadawat sa pagbati nga ako nianang
higayuna aduna diha sa Iyang presensya, akong ihatag
ang tanan nga akoa ug unsay gilauman nga mahimo!”
(Melvin J. Ballard––Crusader for Righteousness [1966], 66).

“Niini nga okasyon akong gitinguha ang Ginoo, …. ug
nianang gabhiona akong nadawat ang usa ka talagsa-
on nga pagpakita ug impresyon nga wala na gayud
mobiya kanako. Gidala ko ngadto niini nga dapit [ang
Templo sa Salt Lake]––ngadto niini nga lawak….
Gisultihan ako nga adunay laing pribilehiyo nga maa-
ko; ug gidala ako ngadto sa usa ka lawak diin gipahi-
balo ako nga kinahanglan nakong mahimamat ang usa
ka tawo. Sa akong pagsulod sa lawak akong nakita, 
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Pasiuna
Ang tagsulat nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga si Sidney
B. Sperry misulat: “Ang kinatibuk-ang tema sa [Isaias] 40–66
mao ang katubsanan sa Israel. Kini nga mga kapitulo kina-
hanglang masaysay nga ang labing masilakon nga mga mut-
ya nga propetikanhong literatura sa Daang Tugon. Sa hinanas
ug matahum nga pinulongan, si Isaias naghupay sa iyang ka-
tawhan ug nagtudlo ngadto sa panahon nga sila pagatubson
ug ang gingharian sa Dios magmadaugon ibabaw sa yuta”
(The Spirit of the Old Testament, 2nd ed. [1980], 188).

Kining katapusan nga seksyon sa basahon ni Isaias naglang-
kob tingali sa labing mahinungdanon nga mga tudling mahi-
tungod sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo nga makita diha
sa Daang Tugon. Samtang magbasa kamo sa mga kapitulo
48–66, pangitaa kon giunsa ni Isaias pagdani og maayo kana-
to nga motuo kang Kristo ang atong Manunubos (tan-awa sa
1 Nephi 19:23; tan-awa usab sa pasiuna sa Isaias 48–54 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, p. 191).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Tungod sa ilang kadautan, ang katawhan sa karaang Israel

nagkatibulaag (tan-awa sa Isaias 18:2, 7). Sa katapusang
mga adlaw ang Israel mohangup sa pagkamatarung ug
mapundok (tan-awa sa Isaias 49:5–6, 11–12, 22; 51:11; 52:8;
54:7, 14).

• Si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug Manlalaban
ngadto sa Amahan. Agig paghimo sa Pag-ula, iyang giantus
ang mga kasakit ug mga sala sa tanang katawhan ug gibun-
tog ang kamatayon pinaagi sa Pagkabanhaw. Ang Pag-ula
naghatag kanato sa oportunidad nga makabaton og kinabu-
hing dayon pinaagi sa plano sa kaluwasan (tan-awa sa
Isaias 53; tan-awa usab sa Mosiah 3:7–11; Alma 7:11–12).

• Ang tawo dili gayud makasabut sa hingpit sa mga hunahuna
ug mga katuyoan sa Labawng Makagagahum. Busa, kina-
hanglan kita nga mopakita og hugot nga pagtuo ug pagsalig
sa kaalam ug tambag sa Dios (tan-awa sa Isaias 55:8–9).

• Ang pagsunod sa balaod sa puasa naghatag kanato og ka-
lig-on sa pagbuntog sa sala ug sa pagdawat og pagpadayag
ug nagsangkap og mga kapanguhaan aron sa pag-amuma
sa mga kabus (tan-awa sa Isaias 58:3–12).

• Ang pagbalaan sa adlawng Igpapahulay nagdala og kali-
pay ug kalamboan (tan-awa sa Isaias 58:13–14; tan-awa
usab sa D&P 59:9–16).

• Ang sala nagpahimulag kanato gikan sa Dios apan, tungod
sa Pag-ula ni Jesukristo, kita makahinulsol ug makabalik sa
iyang presensya (tan-awa sa Isaias 59).

• Sa Ikaduhang Pag-anhi, ang Ginoo molaglag sa mga dautan,
moluwas sa mga matarung, ug mopahigayon sa Milenyum
(tan-awa sa Isaias 63:4–6; 64:1–3; 65:17–25; 66:15–23; tan-awa
usab sa D&P 101:25–31).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 20, “Wherefore
Have We Fasted,” naggamit og moderno nga istorya

aron sa pagpakita sa mga kaayohan sa pagpuasa (tan-awa
sa Old Testament Video Guide para sa mga sugyot alang sa
pagtudlo).

Isaias 49–54. Tungod sa ilang kadautan, ang mga tawo sa
karaang Israel nagkatibulaag. Sa katapusang mga adlaw
ang Israel mohangup sa pagkamatarung ug pagapundu-
kon. (20–25 ka minutos)

Dapita ang usa ka estudyante sa pag-recite sa ikanapulo nga ar-
tikulo sa hugot nga pagtuo (tan-awa sa Mga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo 1:10). Basaha ang Isaias 18:2, 7 ug pangutana:

• Unsa may gipasabut ni Isaias nga adunay kalabutan nia-
nang artikulo sa hugot nga pagtuo?

• Nganong ang Israel magkatibulaag man? (tan-awa sa
1 Nephi 21:1).

• Kon ang Israel nagkatibulaag tungod sa kadautan, unsa
may kinahanglang buhaton niini aron mapundok?

Ilista ang mosunod nga mga kasulatan diha sa pisara. Ipabasa
kini sa mga estudyante ug ipaila ang mga pulong ug mga
hugpong sa mga pulong nga may kalabutan sa pagkapundok.

• Isaias 49:5–6 (pagadalhon og usab, pagapundokon, ibayaw,
ipahiuli ang gipreserbar)

• Isaias 49:11–12 (mga kadalanan, gikan sa layo)

• Isaias 51:11 (ang gitubos mobalik, moabut)

• Isaias 52:8 (pagadalhon og usab)

• Isaias 54:14 (pagatukuron)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa unsang paagi nga kadtong mga pulong ug mga hug-
pong sa mga pulong magamit sa pagkahimong matarung,
ingon man usab sa usa ka pisikal nga pagkapundok?

• Unsa man ang gitandi sa Zion diha sa Isaias 54:2–3? (Usa
ka tolda.)

• Unsa nga simbolo ang gigamit niadtong mga bersikulo sa
pagsuporta sa tolda sa Zion? (Mga tukod.)

Pakopyahi ang mosunod nga hulagway o drowinga kini diha
sa pisara aron sa pagtabang sa paghulagway sa Isaias 54:2–3.

Isaias 48–66
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Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pangu-
tana, nga maglista sa ilang mga tubag diha sa pisara:

• Sa unsang paagi nga ang tolda nagsimbolo sa pagpundok
sa Israel?

• Unsa may atong mabuhat karon nga makatabang niana
nga pagpundok? (Pananglitan, pagsunod sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo, pagpakita og maayo nga mga ehemplo,
pagpakigbahin sa mensahe sa ebanghelyo sa atong dili mi-
yembro nga mga higala, ug pag-andam sa pagserbisyo og
mga misyon.)

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Gordon B. Hinckley:

Isaias 53 (Scripture Mastery, Isaias 53:3–5).
Si Jesukristo mao ang atong Manluluwas

ug Manlalaban ngadto sa Amahan. Agig paghimo sa
Pag-ula, iyang giantus ang mga kasakit ug mga sala sa
tanang katawhan ug gibuntog ang kamatayon pinaagi sa
Pagkabanhaw. Ang Pag-ula naghatag kanato og oportu-
nidad aron sa pag-angkon og kinabuhing dayon pinaagi
sa plano sa kaluwasan. (30–40 ka minutos)

Ipahunahuna sa mga estudyante nga sila nadakpan sa masu-
pilon, dautan nga mga tawo ug gisentensyahan ngadto sa ka-
matayon. Ipangutana:

• Unsa man kaha ang inyong katapusan nga mga pulong?

• Unsa man ang gituohan sa kinatibuk-an mahitungod sa ka-
tapusan nga mga pulong sa usa ka tawo? (Sila mopadayag
sa unsay mahinungdanon ngadto niana nga tawo.)

Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga sa wala pa patya ang
propeta sa Basahon ni Mormon nga si Abinadi sa dautan nga
si Haring Noah ug sa iyang mga pari, isip kabahin sa iyang
katapusan nga mga pulong, siya mikutlo sa Isaias 53 (tan-awa
sa Mosiah 14).

Ipahimo sa mga estudyante ang kalihokan A alang sa Isaias
53 diha sa ilang mga giya sa estudyante sa pagtuon. Hangyoa
sila sa pagpakigbahin sa labing nakapadani kanila mahitu-
ngod sa Manluluwas samtang naghimo sila niana nga kaliho-
kan. Mahimo usab nimo nga ipakigbahin kanila ang pipila ka
impormasyon nga makita diha sa mga komentaryo alang sa
Isaias 53 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (pp. 197–99).

Basaha ang Isaias 53:11–12; Mga Taga-Roma 8:16–17; ug
Doktrina ug mga Pakigsaad 76:92–95. Pangutan-a ang mga
estudyante:

• Unsa man ang nadawat ni Jesus human sa tanan nga iyang
giantus diha sa pagkamortal?

• Kang kinsa man siya andam sa pagpakigbahin?

Ang klase mahimong mokanta o mobasa sa mga pulong sa
usa o daghan pa nga mga himno nga nagpahayag sa espiritu,
tono, ug mensahe sa Isaias 53, sama sa “I Stand All Amazed”
(Hymns, nu. 193), “How Great the Wisdom and the Love”
(Hymns, nu. 195), o “Jesus, Once of Humble Birth” (Hymns,
nu. 196). Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Elder Neal A. Maxwell:

Ipakigbahin ang imong mga pagbati alang sa Manluluwas ug
sa iyang sakripisyo. Paghatag og pipila ka minutos alang sa
mga estudyante kinsa nagtinguha sa pagpakigbahin usab sa
ilang mga pagbati.

“Ang kahibulongan ug mahimayaon nga Pag-ula mao
ang labing mahinungdanon nga buhat diha sa tanan
nga kasaysayan sa tawo. Kadto mao ang bisagra diin
nagdepende ang tanan nga may kalabutan sa katapu-
san” (sa Conference Report, Abr. 1985, 93; o Ensign,
Mayo 1985, 73).

S  M  T  W  TH  F  S

“Adunay daghan kaayong mga batan-on nga naglatagaw
nga walay tumong ug naglakaw sa makalilisang nga da-
lan sa drugas, mga gang, pagka-imoral, ug ang tibuok
nga hugpong sa problema nga nag-uban niining mga bu-
tanga. Adunay mga biyuda kinsa nangandoy sa mahiga-
laon nga mga tingog ug nianang diwa sa madasigong
pagpakabana nga naghisgut mahitungod sa gugma.
Anaa kadtong kinsa sa makausa mainiton diha sa pag-
tuo, apan kansang pagtuo nabugnaw. Daghan kanila ang
nangandoy nga mobalik apan wala kaayo masayud kon
unsaon sa paghimo niini. Nagkinahanglan sila og mahi-
galaon nga mga kamot nga motabang kanila. Uban sa ga-
may nga paningkamot, daghan kanila ang mahimong
mahibalik og usab sa salo-salo diha sa lamesa sa Ginoo.

“Akong mga kaigsoonan, ako maglaum, ako mag-ampo
nga ang matag usa kanato … magtinguha sa pagpangi-
ta niadtong kinsa nanginahanglan og tabang, kinsa
anaa sa kawalay paglaum ug malisud nga mga kahim-
tang, ug mobayaw kanila diha sa diwa sa gugma ngad-
to sa paghangup sa Simbahan, diin ang malig-on nga
mga kamot ug mahigugmaong mga kasingkasing mo-
painit kanila, mohupay kanila, mopaluyo kanila, ug
mobutang kanila sa dalan sa kalipay ug mabungahon
nga mga kinabuhi” (sa Conference Report, Okt. 1996,
118; o Ensign, Nob. 1996, 86).
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Isaias 55:1–7. Ang tanan kinsa moduol ngadto kang
Kristo makadawat og kapasayloan, kalipay, ug kalinaw.
(15–20 ka minutos)

Paggunit og usa ka baso nga may tubig ug usa ka piraso nga
pan. Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 55:1–3 ug ipapa-
ngita kon sa unsang paagi gipasabut diha ang tubig ug pan.
(Ipasabut nga ang pulong nga ho, diha sa bersikulo 1, mahimo
usab nga hubaron isip “duol.”) Ipabasa nila ang Juan 4:13–14
ug 6:47–51 ug ipatino kon kang kinsa nagrepresentar ang tu-
big ug pan. Ipangutana: Ngano nga ang pan ug tubig maayo
man nga mga simbolo alang sa Manluluwas?

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:14. Pangutan-a
ang mga estudyante:

• Sumala niini nga kasulatan, unsa man ang “sangkap sa
kinabuhi”?

• Ginama gikan sa unsa man ang pan?

• Kon ang pan ug tubig mao ang nag-unang panginahanglan
alang sa pagsangkap sa pisikal nga kinabuhi, nan unsa
man, isip mga simbolo ni Kristo, ang gitudlo niini kanato
mahitungod sa tinubdan sa espirituhanon nga kinabuhi?

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Ezra Taft Benson diha sa panapos sa usa ka kinati-
buk-an nga komperensya:

Ipapangita sa mga estudyante ang Isaias 55:3–7 ug pahimoa
og duha ka mga lista––ang usa mahitungod kon unsaon sa
pagduol ngadto sa Ginoo ug ang usa mahitungod sa mga
panalangin nga atong madawat pinaagi sa pagduol ngadto
kaniya. Hatagi sila og panahon sa pagpakigbahin sa ilang
nakit-an. Ipabasa nila ang Mateo 11:28–30; Mosiah 26:30; ug
Moroni 10:32–33 ug ipaila ang dugang nga mga panalangin
nga ihatag niadtong kinsa moduol ngadto kang Kristo.

Isaias 55:8–9 (Scripture Mastery). Kita dili gayud
makasabut sa hingpit sa mga hunahuna ug mga

katuyoan sa Labawng Makagagahum. Busa, kita kina-
hanglan gayud nga mopalambo sa hugot nga pagtuo ug
pagsalig diha sa kaalam ug tambag sa Ginoo. (15–20 ka
minutos)

Sa dili pa ang klase, paghimo og agianan nga may babag diha
sa imong klasehanan nga moali sa mga laray ug mga lingkura-
nan. Pagbutang og mga libro o uban nga mga babag diha sa
agianan. Purongi ang mata sa usa sa imong mga estudyante ug
sanguni ang laing estudyante nga mogiya pinaagi sa pagsulti

lang sa gipurongan nga estudyante aron makalahus sa dalan
nga may babag.

Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 55:8–9 ug ipapangita
kon sa unsang paagi nga ang agianan nga may babag adunay
kalabutan niadto nga mga bersikulo. Ipangutana:

• Ngano nga ang estudyante kinsa makakita nasayud man
kon hain nga agianan ang labing maayo alang sa gipuro-
ngan nga estudyante?

• Sa unsang paagi nga kana sama sa panan-aw sa Dios nga
itandi sa atoa?

• Ang gipurongan nga estudyante kanunay ba nga nasayud
kon ngano nga ang tawo nga naggiya kaniya mopaadto ka-
niya sa agianan nga iyang giadtoan o unsa ang mga kaku-
yaw nga iyang nalabyan?

• Ngano nga ang gipurongan nga estudyante misunod man
sa mga direksyon sa usa ka tawo kinsa makakita?

• Sa unsang paagi nga kini nga mga pangutana magamit sa
atong relasyon ngadto sa Ginoo?

Ipabasa og usab sa mga estudyante ang Isaias 55:8–9 ug pa-
markahi kini diha sa ilang mga kasulatan.

Aron mapakita ang kalainan tali sa mga pamaagi sa Dios ug
mga pamaagi sa tawo, himoa ang mosunod nga tsart diha sa
pisara:

Patabanga ang mga estudyante kanimo sa pagtubag diha sa
tsart sa tambag sa Dios ug sa tawo alang sa kalipay, kalampu-
san, ug pagsimba. Kon human ka na, ipangutana:

• Unsa man ang mahitabo kon ang usa ka gipurongan nga
tawo giyahan ngadto sa agianan nga may babag pinaagi
sa laing gipurongan nga tawo nga mohatag sa mga direk-
syon?

• Sa unsang paagi nga kana mahimong may kalabutan sa
mga sangputanan sa pagsunod sa dili dinasig nga tambag
sa tawo?

• Unsa man ang mga sangputanan sa pagsunod sa tambag
sa Dios?

• Unsa man ang inyong gibati sa kasayuran nga kita nagsu-
nod sa Dios kinsa nakakita ug nasayud sa tanang butang?

Pagdapit og mga estudyante sa pagpakigbahin og kasinatian
sa higayon nga sila dili gusto nga mosunod sa tambag sa gini-
kanan o sa lider sa Simbahan apan sa kaulahian nahibaloan
nga ang tambag alang gyud sa kaayohan.

Pamaagi sa Dios Pamaagi sa Tawo

Kalipay

Kalampusan

Pagsimba

“Unta kitang tanan mopauli ngadto sa atong mga pa-
nimalay nga mapahinunguron na usab ngadto sa sag-
rado nga misyon sa Simbahan ingon sa matahum
kaayo nga gipasabut dinhi niini nga mga sesyon sa
komperensya––nga ‘magdapit sa tanan sa pagduol
ngadto kang Kristo’ (D&P 20:59)” (sa Conference
Report, Abr. 1988, 97; o Ensign, Mayo 1988, 84).
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Isaias 58:3–14. Ang pagsunod sa balaod sa puasa nagha-
tag kanato og kalig-on sa pagbuntog sa sala ug sa pag-
dawat sa pagpadayag ug nagtabang sa pagsangkap og
mga kapanguhaan sa pag-amuma sa mga kabus. Ang
pagbalaan sa adlawng Igpapahulay naghatag kanato og
kalipay ug kalamboan. (20–25 ka minutos)

Kon mahimo, hangyoa ang usa sa mga lider sa priesthood sa
imong mga estudyante sa pagtambong sa klase aron sa pagtu-
bag sa mga pangutana mahitungod sa pagpuasa ug pagbalaan
sa adlawng Igpapahulay. Hatagi siya og lista sa mga panguta-
na nga naa sa ubos ug sultihi siya nga ang mga estudyante
mahimong adunay lain usab nga mga pangutana. Dapita siya
sa pagpakigbahin sa iyang pagpamatuod mahitungod niini
nga mga baruganan. (Siguroa sa pagplano daan ug paghatag
kaniya og pipila ka mga adlaw aron sa pagpangandam).

• Mga unsa man ka dugay ang usa ka puasa kasagaran mo-
lungtad?

• Gitugutan ba kini nga moinom og tubig samtang nagpuasa?

• Unsa ka sagad kinahanglan ang usa ka tawo magpuasa?

• Unsa nga mga matang sa mga butang nga kinahanglan nga
ang usa ka tawo magpuasa?

• Pila man ang halad sa puasa nga kinahanglang ibayad sa
usa ka tawo? Unsa ka sagad?

• Kinahanglan ba kamo magpuasa kon kamo may sakit?

• Pila man ang edad nga ang mga bata kinahanglang magsu-
god sa pagpuasa?

• Unsa man ang kinahanglan ninyong buhaton kon ang pag-
puasa nakapasapot kaninyo?

• Unsa man ang kalainan tali sa pagpuasa ug sa pagpagu-
tom lang?

• Unsa man ang pipila sa maayo nga mga paagi sa pagbala-
an sa adlawng Igpapahulay?

• Unsa man ang kinahanglan nakong buhaton kon ang
akong amo gusto nga ako motrabaho sa Igpapahulay?

• Pwede ra ba nga maghimo og homework sa Igpapahulay?

• Ngano nga ang Simbahan dili man lang mohatag kanato
og lista sa butang nga mahimo ug dili mahimo nga buha-
ton sa Igpapahulay?

Kon dili ka makahangyo og usa ka priesthood nga lider sa
pagbisita, tubaga ang pipila o ang tanan nga mga pangutana.
Mga Baruganan sa Ebanghelyo (aytem nu. 31110), mga kapitulo
24–25, maayo nga kapanguhaan nga gamiton. Isip kabahin sa
inyong panaghisgutan mahimo usab nimong basahon ang
seksyon mahitungod sa kinaiya kon Dominggo gikan sa
Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan (pp. 16–17).

Basaha ang Isaias 58:3–14 ug ilista ug hisguti ang mga panala-
ngin nga gisaad sa Ginoo ngadto niadtong kinsa tinuoray nga
nagsunod sa balaod sa puasa ug sa Igpapahulay. Itandi kadto
nga mga bersikulo uban sa gipadayag sa Ginoo mahitungod
sa adlaw nga Igpapahulay diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
59:9–14. Awhaga ang mga estudyante sa pagpalambo sa ilang

pagkaespirituhanon pinaagi sa pagsunod niadtong mga baru-
ganan sa ebanghelyo.

Isaias 59. Ang sala nagpahimulag kanato gikan sa Dios,
apan tungod sa Pag-ula kita makahinulsol ug makabalik
ngadto sa iyang presensya. (25–30 ka minutos)

Ipabasa sa mga estudyante ang Mga Taga-Roma 8:35–39 ug
ipaila ang pangutana nga gipangutana ni Pablo. (Aduna bay
bisan unsang butang nga makapahimulag kanato gikan sa
gugma sa Dios?) Ipabasa nila ang Isaias 59:1–2 ug ipapangita
kon unsa ang makapahimulag kanato gikan kaniya. Tabangi
ang mga estudyante nga makasabut nga ang gugma sa Dios
alang kanato ingon ka makanunayon sama sa gisulti ni Pablo,
apan ang atong mga sala mao ang nakapugong kanato sa
pagtagamtam sa mga panalangin niana nga gugma (tan-awa
usab sa D&P 95:12). Mahimo usab nimo nga gamiton ang
paghulagway sa Isaias 59 diha sa giya sa estudyante sa pagtu-
on isip usa ka paagi sa pagpakita niini nga ideya.

Diha sa Isaias 59:3, 7, si Isaias migamit og usa ka makapahi-
numdom nga paagi sa pagsulti sa mga tawo nga sila hingpit
nga mitugyan sa ilang mga kaugalingon ngadto sa pagpaka-
sala. Iyang ginganlan ang mga bahin sa lawas isip yano ug
malarawanon nga mga ehemplo kon giunsa nila paglapas ang
mga balaod sa Dios. Mao kana kon ngano nga ang mga
Israelita nahimulag gikan sa Ginoo. Ipaila sa mga estudyante
ang matang sa sala nga gisumpay ni Isaias sa matag usa sa
mosunod: mga kamot, mga tudlo, mga ngabil, dila, mga tiil,
ug mga hunahuna. Pangutan-a sila kon unsa sa ilang hunahu-
na ang isulti sa Ginoo mahitungod sa matag usa niadto kon
siya naghulagway og usa ka matarung nga tawo.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga bisan ang
atong labing maayo nga kinaiya dili makaluwas kanato kon
wala ang Pag-ula. Idrowing diha sa pisara o hatagi ang mga
estudyante og usa ka kopya sa mosunod nga diagram. Isulat
ang mga pakisayran sa kasulatan apan dili ang uban nga mga
nakasulat.

Ang Presensya sa Dios

Isaias 59:2–15

Espirituhanon nga Kamatayon

Isaias 59:16–20
Isaias 59:20
Paghinulsol

      P
     A
    G
   -
  U
  L
 A

S
 A
  L
   A
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Ipabasa sa mga estudyante ang Isaias 59 ug ipapangita kon sa
unsang paagi nga ang diagram may kalabutan sa pagbalik
ngadto sa presensya sa Dios. Tabangi sila sa pagsulat sa mga
bahin samtang sila nagbasa. Basaha ang 2 Nephi 25:23 uban sa
klase ug ipasabut kon sa unsang paagi nga kini usa ka maayo
nga summary sa Isaias 59. Dapita sila sa pagsulat sa cross-
reference nga 2 Nephi 25:23 diha sa daplin sa Isaias 59:1–2.

Isaias 60–66. Ang pagsabut sa mga panghitabo sa kata-
pusang mga adlaw, sa Ikaduhang Pag-anhi, ug sa
Milenyum motabang kanato sa pag-andam kanato alang
niadtong mahinungdanon nga mga panghitabo. (25–35 ka
minutos)

Pagdrowing og tulo ka mga kolum diha sa pisara ug sulati ki-
ni og Katapusang mga Adlaw, Ikaduhang Pag-anhi, ug Milenyum.
Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga karon magtuon sila
sa mga bahin sa Isaias nga nagtudlo kanato mahitungod niad-
tong tulo ka mga panghitabo. Bahina ang klase ngadto sa tulo
ka mga grupo ug sanguni ang matag grupo og usa sa mga
panghitabo ug sa mosunod nga mga kasulatan:

• Katapusang mga adlaw. Isaias 60:1–15, 22; 65:2–16

• Ikaduhang Pag-anhi. Isaias 63:1–6, 15–16; 64; 66:14–18

• Milenyum. Isaias 60:16–21; 65:17–25

Pareporta ang matag grupo sa ilang nakat-unan mahitungod
sa gisangun nila nga panghitabo. Sultihi sila sa pagpaminaw
og maayo sa gisulti sa mga kasulatan nga mahitabo ngadto sa
mga matarung ug sa mga dautan.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang atong mahi-
mong buhaton aron sa pagpangandam alang niadtong mahi-
nungdanon nga mga panghitabo. Gamita ang mga panan-aw
gikan sa mga komentaryo alang sa Isaias 60–66 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi (pp. 206–10) nga sa imong pamati
nga tingali makatabang. Dapita ang mga estudyante sa pag-
pakigbahin sa ilang mga pagbati mahitungod sa pagpuyo di-
ha sa usa ka adlaw nga ang pipila sa mga panagna nga may
kalabutan niadtong mga panghitabo nangatuman.



ANG BASAHON NI JEREMIAS
Si Jeremias usa ka Levihanon gikan sa Anathoth, usa ka lung-
sod nga nahimutang mga pipila ka kilometro sa amihanang-
silangan sa Jerusalem sa tribo nga teritoryo ni Benjamin. Siya
mibuhat sa iyang propetikanhong tawag gikan sa pagmando
ni Haring Josias hangtud sa kang Haring Sedecias––gibana-
bana nga kwarenta ka tuig. Siya kauban sa mga propeta nga
sila si Habacuc, Sofonias, Lehi, ug uban pa (tan-awa ang tsart
“Ang mga Hari ug ang mga Propeta sa Israel ug sa Juda,” pp.
268–271). Si Jeremias nanagna ug dayon nagpuyo hangtud sa
pagkapukan sa gingharian sa Juda ngadto sa Babelonia. Ang
basahon ni Jeremias mao ang kinatas-an nga basahon diha sa
Biblia.

Ang iskolar nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga si Sydney B.
Sperry misulat: “Si Jeremias … nakakaplag nga ang pagsim-
ba sa dios-dios, pagsimba diha sa mga bungtod, ug ang 
relihiyosong mga buhat sa mga pagano midagsang taliwala
sa iyang katawhan. Ang mga dios-dios sa mga pagano nanag-
barug diha sa templo [Jeremias 32:34], ang mga bata gisakri-
pisyo ngadto ni Baal-Moloch (7:31; 19:5; 32:35), ug si Baal
espesyal nga giila isip komon nga dios sa mga pagano…. Ang
kadautan sa relihiyoso nga pagsimba sa nasud, sa dayag, inu-
banan sa tanan nga mga matang sa malaw-ay ug dili mata-
rung, batok sa butang nga ang propeta kinahanglang
mopadayon sa pagpamatuod. Ang mga kabus nakalimtan. Si
Jeremias gipalibutan diha sa matag kilid sa hapit hingpit nga
apostasiya” (The Voice of Israel’s Prophets [1952], 153).

Si Jeremias, sama ni Mormon, gitawag aron sa pagtrabaho ta-
liwala sa katawhan nga adunay gamay nga paglaum tungod
kay sila midumili sa paghinulsol. “Busa mao kini ang giingon
sa Ginoo, Ania karon, ako magapadala og kadautan sa iba-
baw nila, nga dili arang nila malikayan; ug sila managtuaw
kanako, apan ako dili magpatalinghug kanila” (Jeremias
11:11; tan-awa usab sa Mormon 2:15).

Samtang ang kalibutan nag-anam og ka dautan ug ang
Ikaduhang Pag-anhi nagkaduol na, ang mga panagna mahitu-
ngod sa atong panahon adunay susama nga mensahe: Sunda
ang propeta ug paghinulsol o malaglag (tan-awa sa
Pinadayag 9:20–21; 16:9, 11; D&P 1:11–16; 43:22–27).

Ang mga propeta sa Basahon ni Mormon nga sila si Lehi ug
Nephi migamit sa pipila sa mga panagna ni Jeremias, nga gire-
kord sa tumbaga nga mga palid (tan-awa sa 1 Nephi 1:4; 5:13).

Pasiuna
Diha sa Jeremias 1–19, ang propeta naghimo og usa ka su-
karanan alang sa mapanagnaon ug makasaysayanon nga

mga kapitulo nga mosunod. Kadtong una nga mga kapitulo
naghisgut mahitungod sa tawag ug pagpangandam ni
Jeremias ug mahitungod sa iyang grabe nga pagtunglo sa
kadautan sa Israel.

Si Jeremias wala lamang nakigbatok sa masinupakon nga
mga tawo apan sa daghan usab nga mini nga mga propeta
kinsa dayag kaayo nga misupak sa pulong sa Ginoo. Samtang
magbasa kamo niini nga mga kapitulo, tan-awa kon giunsa
ni Jeremias sa pagpadayon og paningkamot sa pagluwas sa
iyang katawhan, bisan og nasayud siya nga sila dili maghi-
nulsol. Ikonsiderar ang atong nakat-unan gikan sa iyang mai-
sugon nga mga paningkamot (itandi sa Mormon 3:12).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Kita nagpuyo uban sa Langitnong Amahan sa wala pa kita

ipakatawo. Daghan ang iyang gi-orden nang daan aron sa
pagtuman sa espesyal nga mga buluhaton dinhi sa yuta
(tan-awa sa Jeremias 1:4–5; tan-awa usab sa Alma 13:3;
D&P 138:53–56; Abraham 3:22–23).

• Ang Ginoo mopaluyo sa iyang mga sulugoon, bisan kon
ang mga tawo mosalikway kanila (tan-awa sa Jeremias
1:6–10, 17–19; 15:15–21; 20:7–13; 26:12–15, 24; tan-awa usab
sa Isaias 54:17; D&P 109:24–29).

• Kita sa kasagaran gisilotan og ingon ka grabe tungod sa
atong mga sala ingon nga kita tungod niini (tan-awa sa
Jeremias 2:19).

• Kadtong kinsa mosalikway sa Ginoo alang sa kalibutanon
nga kaalam ug mga paglingaw-lingaw makakaplag nga
ang ilang kaugalingon nga kaalam dili makaluwas kanila
ug ang ilang mga sala motunglo kanila (tan-awa sa
Jeremias 2:13–19).

• Kon kita mas dugay nga magpadayon diha sa pagpakasala,
mas maglisud sa paghinulsol. Ang abilidad sa paghinulsol
mahimong mawala niadtong kinsa nagpadayon diha sa
pagpakasala (tan-awa sa Jeremias 11:1–11, 21–23; 13:23;
14:10–12; tan-awa usab sa Helaman 13:38; D&P 101:7).

• Ang Ginoo mopanalangin ug mopalambo niadtong kinsa
nagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay (tan-awa sa Jeremias
17:21–27).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Jeremias 1:1–11. Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta,
ang Langitnong Amahan mi-orden nang daan ni Jeremias
nga mahimong usa ka propeta. (20–25 ka minutos)

Isulat ang Jerusalem––mga 600 b.c. diha sa pisara. Sa ubos, isu-
lat ang Lehi ug ____________. Ipabasa sa mga estudyante ang
1 Nephi 1:4. Pangutan-a sila kon unsa ang gisulti ni Nephi
mahitungod sa gidaghanon sa mga propeta nga anaa sa
Jerusalem sa dihang si Lehi didto pa. Ipabasa nila ang

Jeremias 1–19
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1 Nephi 7:14 ug ipaila ang ginganlan ni propeta Nephi diha.
Isulat ang Jeremias diha sa blangko nga luna diha sa pisara.

Ipabasa sa mga estudyante ang Jeremias 1:5 ug ipasulti ang
ilang nakat-unan mahitungod sa tawag ni Jeremias nga mahi-
mong usa ka propeta. Ipangutana:

• Kinsa man ang mitawag kaniya nga mahimong usa ka
propeta?

• Kanus-a man siya gitawag?

Sultihi ang mga estudyante nga kadaghanan sa mga tawo wa-
la makasabut nga kita anaa na sa wala pa kita mianhi dinhi
niini nga yuta. Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Propeta Joseph Smith:

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsaon nila sa pagkahi-
balo ang ilang gi-orden nang daan nga buhaton. (Pananglitan,
makahimo sila sa pagpuyo nga takus, pagbasa sa ilang patri-
yarkal nga mga panalangin, pagpuasa, pag-ampo, ug pagti-
nguha sa mga panalangin sa amahan.)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna nga ang usa
ka tawo nakadawat og usa ka tawag sa misyon apan nagpa-
nagana sa pagdawat niini tungod kay mibati siya nga dili
angayan diha sa mosunod nga mga paagi:

• Ako walay nahibaloan kaayo sa mga kasulatan.

• Batan-on ra kaayo ko nga mobiya sa panimalay.

• Dili kaayo ko maayo nga mamumulong––ako wala masa-
yud unsay isulti.

• Mahadlok ko og mga tawo.

Ipabasa sa mga estudyante ang Jeremias 1:6 ug tan-awa kon
unsa ang gibati ni Jeremias mahitungod sa iyang tawag nga
mahimong usa ka propeta. Pangutan-a sila kon nakahunahu-
na ba sila og bisan kinsa nga ubang mga propeta o mga lider
sa Simbahan kinsa misulti nga sila mibati usab nga dili anga-
yan sa dihang sila gitawag. Basaha ang mga bersikulo 7–10
ug hisguti ang mosunod:

• Unsa man ang gisulti sa Ginoo aron sa paghupay ni
Jeremias?

• Unsa man ang atong nakat-unan gikan niadto nga mga
bersikulo mahitungod sa mga propeta sa Ginoo? (tan-awa
sa komentaryo alang sa Jeremias 1:6–10 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, pp. 235–36).

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna mahitungod sa
mga pagbati nga ilang gibati sa dihang nakadawat sila og cal-
ling o buluhaton diha sa Simbahan. Ipangutana: Sa inyong

hunahuna nakaila ba ang Ginoo kanato sama sa iyang pagkai-
la ni Jeremias?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang usa ka
tawo dili kinahanglan nga tawagon isip usa ka propeta aron
mobati nga nabuntog ug dili angayan. Kita makadawat og ka-
hupayan sa kasayuran nga ang Ginoo misaad sa pagpaluyo
ug pagtabang sa tanan niadtong iyang gitawag sa pagserbis-
yo diha sa iyang gingharian. Namulong diha sa sesyon sa
priesthood sa usa ka kinatibuk-an nga komperensya, si
Presidente Thomas S. Monson miingon:

Jeremias 1–19. Kadtong kinsa mosalikway sa
Ginoo alang sa kalibutanon nga kaalam ug mga

paglingaw-lingaw makakaplag nga ang ilang kaugalingon
nga kaalam dili makaluwas kanila ug ang ilang mga sala
motunglo kanila. (35–50 ka minutos)

Pagdala og usa ka balde o pitsel nga may pipila ka mga lu-
ngag niini ngadto sa klase. Bu-bu-i kini og tubig ug ipakita sa
mga estudyante kon sa unsang paagi ang pag-agas niini.
Ipangutana: Kon ang tubig nagsimbolo sa ebanghelyo ni
Jesukristo ug ang balde o pitsel nagsimbolo sa atong mga ki-
nabuhi, sa inyong hunahuna sa unsa man ang mga lungag
nagrepresentar? Ipabasa sa mga estudyante ang Jeremias 2:13
ug ipapangita kon sa unsang paagi nga ang mga tawo sa pa-
nahon ni Jeremias sama sa buslot nga sudlanan diha sa bu-
tang nga gigamit sa leksyon. Sultihi sila nga ang atabay usa
ka punduhanan nga anaa sa ilawom sa yuta nga gikulit diha
sa bato ug gigamit aron sa pagpundo og tubig gikan sa ulan o
usa ka tubod. Ang atabay dili momugna og tubig mismo, ug
ang usa ka miliki nga atabay dili gani makapundo sa tubig
nga gihatag sa kalangitan.

Si Elder Marion D. Hanks namulong mahitungod niining mi-
liki nga mga atabay:

“Ang mga hulip nga atong gimugna aron pulihan ang
Dios diha sa atong mga kinabuhi sa tinuoray dili ma-
kapundo og tubig. Nga gani sa ingon kita modumili sa
‘buhi nga tubig,’ wala nato madawat ang kalipay nga
ato untang maangkon” (sa Conference Report, Abr.
1972, 127; o Ensign, Hulyo 1972, 105).

S  M  T  W  TH  F  S

“Kon adunay bisan kinsa nga kaigsoonan nga maabut
sa akong tingog nga mobati nga dili andam, gani dili
makahimo sa pagtubag sa usa ka tawag sa pagserbis-
yo, sa pagsakripisyo, sa pagpanalangin sa kinabuhi sa
uban, hinumdumi ang kamatuoran: ‘Kinsa ang gita-
wag sa Dios, ang Dios mopasarang.’ Siya kinsa naka-
bantay sa pagkatagak sa goriyon dili mopasagad sa
panginahanglan sa sulugoon” (sa Conference Report,
Abr. 1987, 54; o Ensign, Mayo 1987, 44).

“Ang matag tawo nga adunay buluhaton sa pagpanga-
lagad ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan gi-orden
niana gayud nga katuyoan didto sa Dakong Konseho
sa langit sa wala pa kini nga kalibutan. Ako moingon
nga ako gi-orden niini gayud nga katungdanan nia-
nang Dakong Konseho” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, 365).

Ang Basahon ni Jeremias
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Basaha ang Jeremias 2:14–23 ug pangutana:

• Unsa man ang pipila sa mga sala nga nakapahimo niining
mga tawo nga sama sa miliki nga mga atabay?

• Sa inyong hunahuna sa unsang paagi nga ang mga tawo nga
pinili sa Ginoo mahimong hilabihan ka dautan nga sila dili
makapundo sa bisan unsa sa buhi nga tubig sa ebanghelyo?

Isulat ang mosunod nga lista diha sa pisara ug hangyoa ang
mga estudyante sa pagpangita sa mga pakisayran ug tan-awa
kon unsay pareho sa mga grupo:

• Mga Canaanhon––1 Nephi 17:33–35

• Dautan nga mga tawo sa panahon ni Noe––Moises 8:17, 20

• Mga Nephite––Mormon 2:8, 12–15

• Mga Jaredite––Ether 15:6

• Mga Ammonihahite––Alma 15:15

Ipabasa sa mga estudyante ang 2 Nephi 26:11 ug Ether 2:9–10,
ug pangutana kon kanus-a ang Ginoo mokuha sa grupo sa
mga tawo gikan sa yuta.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang mga ta-
wo sa Juda hinog na diha sa kadautan. Ang Jeremias mga ka-
pitulo 2–35 puno sa mga pasidaan sa propeta ngadto sa Juda
sa paghinulsol o malaglag. Pagpili og pipila o ang tanan sa
mosunod nga mga tudling ug ipapangita sa imong mga es-
tudyante kon unsa ang gipasidaan ni Jeremias sa Juda:
Jeremias 2:5–8; 3:1–11; 5:1–8, 23–31; 6:10–15; 7:1–31; 9:1–9;
10:1–14; 17:19–27.

Samtang magbasa kamo niadtong mga kasulatan, paghimo
og usa ka lista sa pipila ka mga sala sa mga tawo ug hisguti
kon nganong wala sila maghinulsol (tan-awa sa mga komen-
taryo alang sa Jeremias 2–19 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi,
pp. 236–42).

Tabangi ang mga estudyante sa pagtandi sa panahon ni
Jeremias ngari sa atong panahon karon pinaagi sa paghisgut
sa mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsang paagi nga ang mga sala sa atong panahon karon
susama sa mga sala sa panahon ni Jeremias?

• Sa inyong hunahuna ang mga propeta ug mga apostoles ba
karon nagpasidaan kanato sama sa pagpasidaan ni
Jeremias sa iyang katawhan? Ngano o nganong dili man?

• Mahitungod sa unsa man ang gipasidaan sa mga propeta
kanato sa kinaulahian nga mga pakigpulong sa komperen-
sya o sa mga artikulo sa magasin sa Simbahan?

• Sa unsang paagi nga ang mga tawo hilabihan ang pagkalit-
ag diha sa pagpakasala nga ang pag-usab dili na posible?
(tan-awa sa mga komentaryo alang sa Jeremias 13:22–27 ug
Jeremias 15:1–14 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 240).

Awhaga ang mga estudyante sa pag-ayo sa bisan unsa nga
mga liki nga mahimong makapahurot kanila sa espirutuha-
non nga tubig pinaagi sa paghinulsol sa mga sala ug pagpa-
minaw sa mga pasidaan sa atong propeta.

Jeremias 14–26. Si Satanas nagpadala og mini nga mga
propeta aron sa paggiya sa mga tawo palayo sa tinuod
nga mga propeta. (40–50 ka minutos)

Sa dili pa ang klase, paghimo og usa ka itlog nga walay sulod
pinaagi sa paggamit og tusok o dagom aron sa paghimo og
gamay nga lungag diha sa itaas ug sa ubos sa itlog ug huy-
pon ang usa sa mga lungag. Ang sulod sa itlog mogawas ug
ang bayanan na lamang ang mahabilin.

Ipakita ang usa ka tibuok nga itlog ug ang itlog nga walay su-
lod ngadto sa imong mga estudyante, nga tabunan ang mga
lungag sa imong mga tudlo. Pangutan-a sila kon makasulti ba
sila bisan unsa nga kalainan tali sa duha ka mga itlog. Buk-a
sa pag-abli ang duha ka itlog, ug ipasabut og maayo nga ang
importante nga kalainan mao ang anaa sa sulod.

Sa pisara isulat angUsa ka lobo nga nagsul-ob sa saput sa karnero.
Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna unsa man ang ipasabut niini?

• Sa unsang paagi nga kini may kalabutan ngadto sa duha
ka itlog?

Ipabasa sa mga estudyante ang Mateo 7:15 ug ipatan-aw kon
kinsa ang buot nga ipasabut sa Manluluwas isip mga lobo
nga nagsul-ob sa saput sa karnero.

Si Jeremias kadaghan na nakasugat og mini nga mga propeta.
Kopyaha ang mosunod nga mga tsart diha sa pisara o usa ka
handout. Ilakip ang mga pakisayran sa kasulatan apan ipabi-
ling blangko ang mga tubag. Ipapangita sa mga estudyante
ang mga pakisayran alang sa mga kalainan tali sa tinuod ug
sa mini nga mga propeta.

Mga kinaiya sa Mini nga mga Propeta

Deuteronomio 18:20; Wala sila gipadala sa Ginoo.
Jeremias 14:14; 23:16

Isaias 30:8–10; Sila nanagna og mga bakak ug nagsulti kon 
Jeremias 23:25–27, 32 unsay gusto sa mga tawo nga madungog.

Jeremias 23:14 Sila nangulo og mapanapawon nga mga 
kinabuhi.

Jeremias 14:13 Sila nagtanyag og dili tinuod nga mga saad sa 
kasigurohan ug kalinaw.

Lamentaciones 2:14 Sila dili mosangyaw batok sa sala.

Jeremias 26:8–9, 11 Sila naningkamot sa pagdaut sa tinuod nga 
mga propeta.

Jeremias 1–19
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Pangutan-a ang mga estudyante kon nganong sayop man ki-
ni alang sa usa ka tawo kinsa wala gipadala sa Dios sa pag-
pangangkon nga mamulong alang kaniya. Ipapangita nila
ang Deuteronomio 13:5; Jeremias 14:15–16; ug 23:9–40 ug
ipalista kon unsa ang gisulti sa Ginoo mahitungod sa mini
nga mga propeta.

Mahimo usab nimong pabasahon ang imong mga estudyante
sa istorya sa panaglalis tali ni Jeremias ug sa mini nga prope-
ta nga si Hananias diha sa Jeremias 28 isip usa ka ehemplo
kon unsa ang gibati sa Ginoo mahitungod sa mini nga mga
propeta (tan-awa usab sa D&P 121:11–24). Hisguti kon sa un-
sang paagi nga atong mapanalipdan ang atong mga kaugali-
ngon batok niadtong kinsa mahimong makonsiderar nga
mini nga mga propeta karon ug moguba sa atong hugot nga
pagtuo sa Dios.

Jeremias 16:16 (Scripture Mastery). Ang mga mis-
yonaryo nga gitawag karon sa Ginoo mao ang pipi-

la sa “mga mangingisda” ug “mga mangangayam” nga
gipanagna ni Jeremias. (15–20 ka minutos)

Isulat ang mga pulong mga mangingisda ug mga mangangayam
diha sa pisara. Sugoa ang mga estudyante nga mopasabut
kon unsay trabaho sa matag usa, unsay mga pagpangandam
ug mga gamit nga gikinahanglan, ug unsa ka dako sa paning-
kamot, panahon, ug pagtagad ang gikinahanglan sa pagpa-
ngayam ug pagpangisda.

Isulat ang pulong mga misyonaryo diha sa pisara ug paghi-
mo og mga linya gikan sa mga mangingisda ug mga manga-
ngayam ngadto sa mga misyonaryo. Basaha ang Jeremias
16:16 ug pangutana:

• Unsa man ang pipila sa mga paagi nga ang misyonaryo
nga buhat mahimong matandi ngadto sa pagpangisda ug
sa pagpangayam?

• Unsa nga mga kahanas ang gikinahanglan sa mga misyo-
naryo aron sa pagtabang kanila sa pagkaplag, pagtudlo,
pagbunyag, ug pagpabilin sa mga kinabig?

Kon mahimo, pagdapit og usa ka misyonaryo nga nakauli na
sa paghisgut sa mga kasinatian nga iyang nasinati sa pagkap-
lag niadtong kinsa nangita sa kamatuoran. Ikonsiderar ang
paghatag sa matag estudyante og usa ka kopya sa mosunod
nga mga pamahayag ug sa paghisgut niini isip usa ka klase.

Si Elder LeGrand Richards, kinsa usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon:

Si Elder L. Tom Perry, usa ka Apostol, miingon:

“Karon ang panginahanglan alang sa dugang nga gi-
daghanon sa full-time nga mga misyonaryo mas nag-
kadako kay sa kaniadto. Ug usab kita mihatag sa
tawag alang sa matag takus nga batan-ong lalaki sa
pagpatalinghug sa tingog sa propeta nga moserbisyo
isip usa ka full-time nga misyonaryo. Atong gitawag
ang mga bishop ug mga branch president sa pagsigu-
ro nga ang matag takus ug makahimo nga batan-ong
lalaki adunay oportunidad sa pag-adto ngadto sa na-
tad sa misyon….

“Si Presidente Kimball mihimo sa mosunod nga pama-
hayag kalabut sa batan-on nga mga babaye nga nag-
serbisyo: ‘Daghang batan-on nga mga babaye ang
adunay tinguha sa pagserbisyo og full-time nga mis-
yon, ug sila dawaton usab diha sa serbisyo sa Ginoo.
Kini nga responsibilidad dili ilaha ingon nga kini ila sa
mga elder, apan ilang madawat ang daghan nga mga
panalangin alang sa ilang dili hinakog nga sakripisyo.
Ang Ginoo nalipay [uban] sa ilang kaandam sa pagda-
la og mga kalag ngadto kaniya’ (President Kimball
Speaks Out [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981], p.
30)” (sa Conference Report, Abr. 1992, 32; o Ensign,
Mayo 1992, 24).

“Asa man ninyo makaplagan kadtong mga mangingisda
ug mga mangangayam nga atong mabasa dinhi niining
mahinungdanon nga panagna ni Jeremias? Sila mao
[ang] mga misyonaryo niini nga simbahan, ug kadtong
kinsa nag-una kanila gikan sa panahon nga nadawat ni
Propeta Joseph Smith ang kamatuoran ug mipadala sa
mga mensahero aron sa pagpakigbahin niini sa kalibu-
tan. Sa ingon sila nanglakaw, nangisda ug nangayam, ug
mipundok kanila gikan sa kabungturan ug kabukiran,
ug sa mga pangas sa kapangpangan” (sa Conference
Report, Abr. 1971, 143; o Ensign, Hunyo 1971, 99).

Mga Kinaiya sa Tinuod nga mga Propeta

Jeremias 1:5–9 Sila gitawag sa Ginoo.

Jeremias 18:7–10 Sila nagtudlo og paghinulsol ug matarung nga 
pagpuyo isip mao lamang ang tinuod nga 
kasigurohan.

Jeremias 24:9–10; Sila nanagna sa kamatuoran, bisan kon 
2 Nephi 9:40 sakit kini.

Jeremias 23:1–2, 11–13 Sila nagsaway sa mini nga mga propeta ug 
mga pari ug nagsangyaw batok sa mga sala.

Jeremias 20:4–6; Ang ilang mga panagna natuman.
25:8–12



Si Presidente Howard W. Hunter miingon:

Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon:

Pasiuna
Ang Jeremias 20–29 naglangkob sa mga pagpanudlo ug mga
pasidaan ni Jeremias ngadto sa iyang katawhan kinsa hapit
na moatubang sa pagkaulipon didto sa Babelonia (tan-awa sa
2 Mga Hari 24–25). Apan si Jeremias wala lamang nanagna sa
pagkapukan sa mga dautan. Iyang nakita ang pag-anhi sa
Manluluwas ug ang pagpahiuli sa iyang Simbahan sa ula-
hing mga adlaw (tan-awa sa Jeremias 23). Sama sa uban nga
mga propeta sa Daang Tugon (sama nila ni Isaias, Ezequiel,
Lehi, Oseas, Amos, Miqueas, ug Zacarias), si Jeremias naka-
kita nga ang nagkatibulaag nga Israel usa ka adlaw pagapun-
dukon, nga ang Juda mobalik ngadto sa mga yuta nga iyang
panulundon, ug nga sa katapusan ang tibuok nga Israel ma-
himong bantugan.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang tinuod nga mga propeta mosulti kanato sa atong giki-

nahanglan nga masayran, dili kanunay sa atong gustong
masayran (tan-awa sa Jeremias 21:1–7).

• Ang pulong sa Ginoo kanunay nga matuman (tan-awa sa
Jeremias 28; 29:24–32; tan-awa usab sa Jeremias 32:26–27;
36–37; 38:6–13; 39:15–18; D&P 1:37–38; 3:1–3).

• Kadtong kinsa nagtinguha sa Ginoo uban sa tibuok nilang
mga kasingkasing makakaplag kaniya (tan-awa sa
Jeremias 29:13).

• Ang mini nga mga propeta sa kanunay mobarug aron sa
pagbatok sa tinuod nga mga propeta (tan-awa sa
Jeremias 28–29).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Jeremias 20–21. Ang tinuod nga mga propeta mosulti sa
unsay gisugo sa Ginoo nga ilang isulti. (15–20 ka minutos)

Sultihi ang mga estudyante nga ang propeta nagsulti kanato
kon unsay atong kinahanglan nga masayran, dili kanunay
ang unsay atong gustong masayran. Pangutan-a sila kon unsa

Jeremias 20–29

ganahan gayud kaayo nga moadto. Kon mao, sila kina-
hanglan nga makigtambag sa ilang bishop ingon man
usab sa ilang mga ginikanan. Kon ang hunahuna sa pag-
adto sa misyon magpadayon, ang bishop kinahanglang
masayud unsay angay nga buhaton” (sa Conference
Report, Okt. 1997, 72–73; o Ensign, Nob. 1997, 52).

“Karon nanghinaut ako sa pagsulti ngadto sa mga
bishop ug mga stake president mahitungod sa misyo-
naryo nga serbisyo. Kini usa ka sensitibo nga butang.
Daw adunay nagtubo diha sa Simbahan nga usa ka ide-
ya nga ang tanan nga batan-ong mga babaye ingon
man usab ang tanan nga batan-ong mga lalaki kina-
hanglan nga moadto og mga misyon. Kita nagkina-
hanglan sa pipila ka batan-ong mga babaye. Sila
naghimo og usa ka talagsaon nga buhat. Sila makasu-
lod sa mga panimalay diin dili mahimo sa mga elder….

“… Ang Unang Kapangulohan ug ang Konseho sa
Napulog Duha nagkahiusa sa pagsulti ngadto sa atong
batan-on nga mga sister nga sila dili ubos sa obligasyon
sa pag-adto sa misyon. Ako naglaum nga ako makasulti
sa kinahanglan nakong isulti sa paagi nga dili makapasi-
lo ngadto ni bisan kinsa. Ang batan-on nga mga babaye
kinahanglan nga dili mobati nga sila adunay katungda-
nan sama nianang sa batan-on nga mga lalaki. Pipila nila 

“Sa makadaghan atol sa iyang mortal nga pagpangala-
gad, ang atong Ginoo mihatag og tawag nga usa ka
pagdapit ingon man usab usa ka hagit. Ngadto nila ni
Pedro ug Andres, si Kristo miingon, ‘Sumunod kamo
kanako, ug himoon ko kamong mga mangingisdag ta-
wo’ (Mateo 4:19). Kita anaa sa buhat sa pagluwas og
mga kalag, sa pagdapit sa mga tawo nga moduol ngad-
to kang Kristo, sa pagdala kanila ngadto sa mga tubig
sa pagbunyag aron sila mahimong mopadayon sa pag-
lambo diha sa dalan nga paingon ngadto sa kinabuhing
dayon. Kini nga kalibutan nagkinahanglan sa ebanghel-
yo ni Jesukristo. Ang ebanghelyo naghatag og bugtong
paagi nga mahibaloan gayud sa kalibutan ang kalinaw.
Isip mga sumusunod ni Jesukristo, kita nagtinguha sa
pagpadako sa gidak-on sa gugma ug pagsabut taliwala
sa mga tawo sa yuta. Ang nag-unang mga propeta mi-
tudlo nga ang tanan nga makahimo, takus nga batan-
ong lalaki kinahanglang moserbisyo og full-time nga
misyon. Ako naghatag og gibug-aton niini nga pangi-
nahanglan karon. Kita adunay dako usab nga pangina-
hanglan alang sa atong makahimo, hingkod nga mga
magtiayon nga moserbisyo diha sa natad sa misyon. Si
Jesus miingon sa iyang mga disipulo, ‘Daghan unta ang
anihon, apan diyutay ra ang mga mamumoo: busa pa-
ngamuyo kamo sa Ginoo sa anihon, nga makapadala
unta siyag mamumoo ngadto sa iyang anihon’ (Lucas
10:2)” (sa Conference Report, Okt. 1994, 118–19; o
Ensign, Nob. 1994, 88).

Jeremias 20–29
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ang ipasabut sa pamahayag ug kon sa unsa kini ka tinuod.
Ipaila nila ang pipila sa tambag nga gihatag sa propeta nga
ang pipila sa mga tawo dili gusto nga masayud, o sa ilang hu-
nahuna lisud o dili sayon sundon.

Ipasabut nga ang pagsulti sa mga tawo kon unsay gusto sa
Ginoo nga ilang madungog usahay makahatag og mga prob-
lema alang sa propeta. Ipabasa sa mga estudyante ang
Jeremias 20:1–2 ug ipatan-aw kon unsay nahitabo ni Jeremias
tungod kay siya nanagna nga ang Babelonia mobihag sa Juda
(tan-awa sa komentaryo alang sa Jeremias 20:1–6 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, p. 245). Ipabasa sa mga estudyante
ang Jeremias 20:3–6, ug ipangutana:

• Ang silot nakapausab ba sa pagpanagna ug pagsulti ni
Jeremias sa unsay gusto sa mga tawo nga madungog?
(Alang sa ehemplo sa unsay gusto sa mga tawo sa Juda
nga madungog, tan-awa sa Jeremias 28:1–4.) Nganong dili
man?

• Nganong giusab man ni Jeremias ang pangalan ni Pashur
ngadto sa Magor-missabib? Unsa man ang ipasabut niana?
(tan-awa sa komentaryo alang sa Jeremias 20:1–6 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, p. 245).

Ipabasa sa mga estudyante ang Jeremias 21:1–7 ug ipapangita
ang gusto ni Haring Sedecias nga buhaton ni Jeremias ug kon
sa unsang paagi nga ang Ginoo, pinaagi ni Jeremias, mitubag
sa pangutana ni Sedecias. Ipangutana:

• Nganong dili man makasulti si Jeremias sa unsay gusto sa
mga tawo nga madungog?

• Nganong ang buhi nga propeta dili man lang mosulti sa
gusto nato nga madungog?

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon:

Jeremias 23–29. Sama sa karaan nga Israel, kita kina-
hanglan gayud nga makaila tali sa tinuod ug mini nga
mga propeta. (20–25 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa sa ilang hunahuna
nga kita makalikay gikan sa pagkalingla sa mini nga mga pro-
peta. Pakita og usa ka hulagway sa propeta karon ug pangu-
tan-a ang mga estudyante kon unsaon nato sa pagkahibalo sa
tinuod nga siya mao gayud ang gipili nga propeta sa Ginoo.

Sultihi ang mga estudyante nga agig dugang ngadto sa pag-
paminaw gikan sa tinuod nga mga propeta, ang mga tawo sa
panahon usab ni Jeremias adunay mini nga mga propeta nga

nagsangyaw ngadto kanila. Basaha ang Jeremias 23:9–34 uban
sa imong mga estudyante ug hisguti ang mosunod nga mga
pangutana:

• Unsa man ang sayop nga gibuhat niadtong mga propeta
ug mga pari? (tan-awa sa bb. 9–17, 24–32).

• Unsa man ang gisulti sa Ginoo nga maoy kinaiya sa usa ka
tinuod nga propeta? (tan-awa sa bb. 18, 21–22, 28; tan-awa
usab sa komentaryo alang sa Jeremias 23 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 253).

• Unsa man ang nahitabo ngadto niadtong mini nga mga
propeta? (tan-awa sa bb. 12, 15, 33–34).

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Propeta
Joseph Smith ug pangutan-a ang mga estudyante kon unsa
ang ilang nakat-unan gikan niini:

Sa paghulagway niana nga pamahayag, ipapangita sa mga
estudyante ang Jeremias 27:6–14, 19–22 ug ipatan-aw kon
unsa ang gipanagna ni Jeremias mahitungod sa Juda ug sa
Babelonia. Ipabasa nila ang Jeremias 28:1–4, 10–11 ug ipaila
ang mini nga propeta kinsa mibatok ni Jeremias ug unsa ang
iyang mensahe.

Basaha ang Jeremias 28:5–9, 13–17 uban sa imong mga estud-
yante ug hisguti kon giunsa ni Jeremias pagtubag si Ananias
ug kon unsa ang gihimo sa Ginoo ngadto sa mini nga propeta.
Tabangi sila nga makasabut nga ang tubag ni Jeremias diha sa
bersikulo 6 wala magpasabut nga siya miuyon. “Amen: buha-
ton unta kana sa Ginoo” mahimong gisulti sa kataw-anan nga
paagi o isip usa ka pagpahayag sa tinguha nga ang mga tawo
maghinulsol ug ang ingon nga mga panalangin mahimong
posible. Ipangutana:

• Unsa man ang gisugyot ni Jeremias nga usa ka pagtino sa
usa ka tinuod nga propeta? (tan-awa sa b. 9; tan-awa usab
sa Deuteronomio 18:20–22).

• Unsa man ang mahimo natong buhaton aron sa paglikay
nga ihisalaag sa mini nga mga propeta karon?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod kon sa unsang paagi
nga ang pagsunod sa mga sugo makatabang kanato nga mali-
kayan ang pagkalingla sa mini nga mga propeta. Ipakigbahin
ang mosunod nga mensahe gikan ni Elder Gordon B.
Hinckley, nga nianang higayona usa ka Apostol:

“Kon ang usa ka tawo managna, ug momando sa mga
tawo sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an, siya ma-
himong usa ka tinuod o mini nga propeta. Ang mini
nga mga propeta sa kanunay mobarug aron sa pagba-
tok sa tinuod nga mga propeta ug sila managna og ha-
pit duol kaayo sa kamatuoran mao nga hapit na nila
malingla ang mga pinili gayud” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, p. 365).

“Kon unsaon nato pagtubag sa mga pulong sa usa ka
buhi nga propeta kon siya mosulti kanato kon unsay
angay nato nga mahibaloan, apan dili gustong mami-
naw, mao ang pagsulay sa atong pagkamatinud-anon”
(“Fourteen Fundamentals in Following the Prophet,”
1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 28).

Ang Basahon ni Jeremias
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Pasiuna
Ang Ginoo misaad nga iyang ipahiuli ang Israel ug ang Juda
sa katapusang mga adlaw. Si Jeremias gisugo sa pagrekord ni-
adto nga mga saad (tan-awa sa Jeremias 30:1–3). Samtang
magtuon kamo sa Jeremias 30–33, pangitaa ang kaimportante
sa pakigsaad ni Abraham ug ang tribo ni Ephraim ngadto nii-
ni nga pagpahiuli o pagpundok.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Sa katapusang mga adlaw ang tribo ni Ephraim, ang tribo

nga may katungod sa pagkapanganay, mao ang pagapun-
dukon og una. Sila adunay responsibilidad sa pagtabang
og pundok sa uban sa balay sa Israel, sa ingon nagtabang
sa Ginoo nga matuman ang iyang walay katapusan nga pa-
kigsaad (tan-awa sa Jeremias 31:1–14, 18–21, 31–34;
32:36–41).

• Atol sa Milenyum, ang tanan mosunod sa ebanghelyo ug
makaila sa Ginoo (tan-awa sa Jeremias 31:31–34; 32:36–41).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Jeremias 30–33. Si Jeremias nanagna mahitungod
sa daghang maanindot nga mga panghitabo nga

mahitabo sa katapusang mga adlaw. (55–65 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna sa katapusan
nga dakong panghitabo sa sport diha sa ilang dapit ug hisguti
kon sa unsang paagi nga ang pipila ka mga tawo mokonside-
rar niana nga panghitabo nga makapalipay ug ang uban mo-
konsiderar niana nga makapaguol. Ipangutana:

• Nganong ang mga tawo adunay ingon ka managlahi nga
mga kinaiya ngadto sa samang panghitabo?

• Unsa man ang uban nga mga panghitabo o mga panahon
nga mahimong makonsiderar nga maayo ug dili maayo,
depende sa panglantaw sa usa ka tawo?

• Naghunahuna ba kamo sa Ikaduhang Pag-anhi isip usa ka
makalipay o usa ka makaguol nga panahon?

Sultihi ang mga estudyante nga karon magtuon sila sa pipila
ka mga panagna nga gihimo ni Jeremias mahitungod sa kata-
pusang mga adlaw ug sa Milenyum.

Kadaghanan sa mga panagna ni Jeremias naglangkob sa ka-
laglagan ug pagkaulipon sa Juda pinaagi sa mga Babelonia,
nga naghisgut usab mahitungod sa mga kalaglagan sa kata-
pusang mga adlaw. Apan si Jeremias nanagna usab mahitu-
ngod sa daghang mahinungdanon ug maanindot nga mga
panghitabo sa katapusang mga adlaw nga nagtabang kanato
nga masabtan kon sa unsang paagi, alang sa mga matarung,
nga ang Ikaduhang Pag-anhi mahimong usa ka panahon sa
dakong kalipay.

Ang mga panagna ni Jeremias mahimong igrupo ngadto sa
pipila ka mga kategoriya. Isulat ang mosunod nga tulo ka
mga kategoriya diha sa pisara, basaha ang nag-uban nga mga
pakisayran sa kasulatan uban sa imong mga mga estudyante,
ug hisguti ang matag kategoriya isip usa ka klase, gamit ang
kauban nga materyal kon gikinahanglan.

1. Ang Israel ug Juda pagapundukon ug magpuyo nga luwas
diha sa ilang kaugalingon nga mga yuta.

• Jeremias 30:3, 8–11, 17–18. Ang panagna nga ang Israel
ug Juda mahibalik gikan sa pagkaulipon adunay labaw
sa usa nga katumanan. Kini nagpasabut kon sa unsang
paagi gidasig sa Ginoo si Haring Ciro nga tugutan ang
mga Judeo sa pagbalik ngadto sa Jerusalem human sa
kapitoan ka tuig sa pagkaulipon sa Babelonia (tan-awa
sa Esdras 1:1–2). Kini namulong usab mahitungod sa
pagpahiuli sa mga Judeo ngadto sa ilang yutang nataw-
han sa katapusang mga adlaw ug sa pagbalik sa nawala
nga mga tribo gikan sa amihanang mga nasud (tan-awa
sa D&P 133:11–35).

• Jeremias 31:1–20. Ang Ginoo balik-balik nga mipamatu-
od dinhi niini nga mga bersikulo nga siya mismo mao
ang modumala sa pagpundok sa Israel ug Juda (tan-awa
sa bb. 1–4, 8–11). Ang Ginoo nagtawag og “magbalantay
sa bukid sa Ephraim”––mga stake president, mga bishop,
mga misyonaryo, mga home teacher, ug uban pa––aron
pagtabang sa pagbantay ug sa pagpundok sa iyang mga
anak (b. 6; tan-awa usab sa Ezequiel 3:16–21). Ang labing
importante niining mga magbalantay mao ang mga pro-
peta sa ulahing mga adlaw, kinsa nakadawat sa mga ya-
we sa pagpundok sa Israel (tan-awa sa D&P 110:11).

Kini nga mga magbalantay mopundok sa “salin sa Israel”
gikan sa “amihanan nga nasud” ug gikan “sa [kinatum-
yan] nga mga bahin sa yuta” (Jeremias 31:8; tan-awa usab
sa D&P 133:26). Ang “paghilak” ug “pagpakilooy” nga gi-
pasabut sa Jeremias 31:9 mahimong gikan sa pagkaamgo

S  M  T  W  TH  F  S

Jeremias 30–33

“Unsa gayud kita ka mapasalamaton, akong mga kaig-
soonan, unsa kita ka mapasalamaton, alang sa usa ka
propeta sa pagtambag kanato pinaagi sa mga pulong sa
balaang kaalam samtang kita naglakaw sa atong mga
dalan dinhi niining komplikado ug lisud nga mga pa-
nahon. Ang lig-on nga kasigurohan nga atong giham-
bin sa atong mga kasingkasing, ang lig-on nga pagtuo
nga ang Dios mopahibalo sa iyang kabubut-on ngadto
sa iyang mga anak pinaagi sa iyang giila nga sulugoon
mao ang tinuod nga basihanan sa atong hugot nga pag-
tuo ug kalihokan. Kita mahimong adunay usa ka pro-
peta o wala kanato ang tanan; ug sa pagbaton og usa
ka propeta, kita makabaton sa tanan” (sa Conference
Report, Okt. 1973, 161; o Ensign, Ene. 1974, 122).

Jeremias 30–33
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nga ang ilang mga pag-antus sa tibuok nga mga siglo ma-
oy resulta sa ilang pagsalikway ni Jesukristo (tan-awa sa
Jeremias 50:4; Zacarias 12:10). Itandi kana nga paghilak sa
kalipay ug pagmaya niadtong kinsa naminaw sa mga
propeta ug “manganhi ug manag-awit sa kinahitas-an sa
Zion” (tan-awa sa Jeremias 31:12–14).

Ang Ephraim, isip mao ang tribo nga makadawat sa ka-
tungod sa pagkapanganay, adunay importante nga pa-
pel dinhi niining pagpundok (tan-awa sa Jeremias 31:9,
18–20; tan-awa usab sa Deuteronomio 33:13–17; D&P
133:26–34).

• Jeremias 33:16. Kon ang Ginoo mopundok sa Juda ug
Israel, sila magpuyo nga luwas diha sa ilang mga yuta
(tan-awa usab sa Jeremias 23:5–6). Kini mahimong nag-
pasabut nga luwas gikan sa mga kaaway ug gikan sa
mga epekto sa ilang kaugalingon nga mga sala.

2. Ang Juda ug Israel modawat ni Jesukristo isip ilang Ginoo
ug Manluluwas.

• Jeremias 30:8–9; 33:15. Si Elder Bruce R. McConkie, nga
nagkomentaryo mahitungod niini nga mga bersikulo,
misulat:

• Jeremias 32:37–42. Dinhi niini nga mga bersikulo, si
Jeremias nanagna nga ang mga Judeo mobalik dili lamang
ngadto sa ilang gisaad nga yuta apan ngadto usab sa tinu-
od nga Simbahan, ug ang Ginoo “mobuhat sa walay kata-
pusan nga pakigsaad uban kanila” (b. 40). Bisan og
daghang mga Judeo ang nagpasakop sa Simbahan, ug si-
guradong daghan pa sa umaabut nga adlaw, ang hingpit
nga katumanan niini nga saad matuman pa (tan-awa sa
3 Nephi 20:29–46; 21). Si Elder Bruce R. McConkie misulat:

3. Sa Milenyum, ang mga tawo makaila sa Ginoo ug ang
iyang mga kasugoan mahisulat diha sa ilang mga kasing-
kasing.

• Jeremias 31:31–34. Ang pagkaila sa Ginoo nagkahulu-
gan sa pagsabut ug pagsunod sa iyang mga balaod ug
mga ordinansa ug pagbaton sa Espiritu Santo uban ka-
nato. Si Propeta Joseph Smith nagtudlo :

Bisan og kita makaila sa Dios karon, kini makita nga ang
hingpit nga katumanan niini nga mga bersikulo mahitabo
atol sa Milenyum, sa higayon nga ang Ginoo mopuyo ga-
yud uban kanato (tan-awa sa D&P 84:96–100). Si Presidente
Joseph Fielding Smith, nga nagpasabut ngadto sa Jeremias
31:31–34, miingon:

Pasiuna
Ang Jeremias 34–52 mao ang sumpay sa mga panagna ni
Jeremias batok sa Juda ug sa mga lider niini, nga tungod niini
siya gigukod ug gibilanggo (tan-awa sa Jeremias 34–38). Kini

Jeremias 34–52

“Aron nga kining panagna matuman, daghang mga
miyembro sa Simbahan nagkinahanglan nga maghi-
nulsol ug mahimong mas makugihon diha sa pagtuon
sa mga kasulatan ug diha sa ilang mga pag-ampo ug
pagsunod sa mga balaod ug mga sugo sa ebanghelyo.
Kon sila mapakyas sa pagbuhat niini nga mga butang
sila ipahimulag gikan sa atubangan sa Ginoo nianang
mahinungdanon nga adlaw sa dihang siya manaog
isip Ginoo sa mga ginoo ug Hari sa mga hari nga mo-
puli ug molingkod sa iyang trono aron sa pagmando
ug paghari” (sa Conference Report, Okt. 1963, 21–22).

“Siksika ang mga pinadayag nga among gimantala, ug
pangutana sa inyong Langitnong Amahan, diha sa pa-
ngalan sa Iyang Anak nga si Jesukristo, sa pagpakita sa
kamatuoran nganha kaninyo, ug kon kamo mohimo
niini uban sa mata nga bug-os ngadto sa Iyang himaya
nga walay pagduhaduha, Siya motubag kaninyo pina-
agi sa gahum sa Iyang Balaang Espiritu. Unya kamo
masayud sa inyong kaugalingon ug dili sa uban. Unya
dili na kamo magsalig sa tawo alang sa kahibalo mahi-
tungod sa Dios; ni aduna pay luna sa pagduhaduha.
Dili; kay kon ang mga tawo makadawat sa ilang pahi-
mangno gikan Kaniya nga mihimo kanila, sila masa-
yud kon sa unsang paagi Siya moluwas kanila”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 11–12).

“Ang mahinungdanon nga pagkakabig sa mga Judeo,
ang ilang pagbalik sa kamatuoran isip usa ka nasud,
gitagana nga mosunod sa Ikaduhang Pag-anhi sa ilang
Mesiyas. Kadtong makalahutay nianang adlawa, diha
sa ilang labihan nga kalisud ug pagbangutan, mangu-
tana: ‘Unsa kini nga mga samad sa imong mga kamot
ug sa imong mga tiil? Dayon sila masayud nga Ako
ang Ginoo; kay Ako moingon ngadto kanila: Kini nga
mga samad mao ang mga samad diin Ako gisamaran
diha sa balay sa akong mga higala. Ako mao siya kinsa
gibayaw. Ako si Jesus nga gilansang sa krus. Ako ang
Anak sa Dios.’ (D. & P. 45:51–52; Zac. 12:8–14; 13:6)”
(Mormon Doctrine, 722–23).

“Nga ang Sanga ni David mao si Kristo tataw gayud
kaayo. Makita nato karon nga siya gitawag usab og
David, nga siya mao ang bag-o nga David, usa ka
Mahangturon nga David, kinsa maghari sa kahangtu-
ran diha sa trono sa iyang karaan nga katigulangan”
(The Promised Messiah, 193; tan-awa usab sa Isaias 11:1;
Jeremias 23:5–8).
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nga mga panagna natuman sa dihang ang Jerusalem napildi sa
mga taga-Babelonia. Daghang mga Judeo ang nabihag ngadto
sa Babelonia, samtang ang uban nakaeskapo ngadto sa Ehipto
ug gidala nila si Jeremias (tan-awa sa mga kapitulo 39–45).

Sama sa ubang mga propeta nga Israelita, si Jeremias nanagna
mahitungod sa hentil nga mga nasud nga naglibut sa Israel.
Siya misugod uban sa usa ka panagna batok sa Ehipto diha sa
kasadpan (tan-awa sa Jeremias 46), dayon mipadulong pai-
ngon sa silangan, nanagna batok sa sikbit nga kasilinganan sa
Israel (tan-awa sa Jeremias 47–49), ug mitapos sa mga panag-
na batok sa Babelonia diha sa silangan (tan-awa sa Jeremias
50–51). Ang Ehipto ug ang Babelonia mao ang duha ka dagko
nga mga gahum nga nag-ilog sa pagkontrolar sa Jerusalem
atol sa iyang pagpangalagad.

Ang basahon ni Jeremias natapos uban sa mga detalye mahi-
tungod sa pagkaulipon ug pagkalaglag sa Jerusalem (tan-awa
sa Jeremias 52). Alang sa dugang nga impormasyon, tan-awa
sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Jeremias” (p. 97).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga pagpadayag sa Ginoo ngadto sa iyang mga pro-

peta moandam ug mopanalangin niadtong kinsa maminaw
(tan-awa sa Jeremias 42–44).

• Ang Ginoo modawat sa mahinulsulon apan mosilot sa ma-
sinupakon, nga walay pagsapayan sa pamilya nga ilang gi-
gikanan o nasyonalidad (tan-awa sa Jeremias 46:1–2, 27–28;
47:1; 48:1–2, 47; 49:1–8, 23–39; 50:1–3, 17–19, 33–34; 51:5).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Jeremias 34–52. Ang Ginoo mopadayag sa umaabut
ngadto sa iyang mga propeta aron sa pag-andam ug pag-
panalangin niadtong kinsa maminaw. (40–60 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon nakadungog na ba sila
mahitungod sa mga tawo nga nangayo og tambag mahitu-
ngod sa umaabut gikan sa mga manghimalad, mga psychic,
mga astrologo, ug ang sama sa ingon. Ipangutana:

• Unsa man ang gipamahayag sa Ginoo kalabut sa ingon nga
mga buhat? (tan-awa sa Deuteronomio 18:10–14).

• Unsa nga mga tabang ang gihatag sa Ginoo kanato nga
mas labaw pa ngadto niadtong sayop nga mga buhat?
(Pag-ampo, mga kasulatan, patriyarkal nga mga panala-
ngin, ug ilabi na ang mga propeta.)

Sultihi ang mga estudyante nga ang pipila sa mga panagna ni
Jeremias nanagna sa mga panghitabo nga layo pa kaayo sa
umaabut nga daghang mga tawo ang wala mabuhi og dugay
aron makita kini nga natuman. Hinoon, daghan sa iyang mga
panagna ang natuman panahon sa iyang tibuok kinabuhi.
Tungod kay ang mga panagna gihatag sumala sa nahibaloan
nang daan sa Dios, mahimo kitang makabaton og pagsalig
nga kining tanan matuman.

Ipabasa sa mga estudyante ang Jeremias 34:1–3; 37:1–10; ug
38:17–23 ug ilista ang gisulti ni Jeremias nga mahitabo sa
Jerusalem ug sa mga lider niini. Sultihi ang mga estudyante
kon giunsa ni Haring Joacim pagtubag ang mga panagna ni
Jeremias (tan-awa sa Jeremias 36:1–7, 14–16, 20–26). Basaha
ang Jeremias 36:28–32 ug pangutana kon unsa ang gisulti sa
Ginoo nga buhaton ni Jeremias.

Basaha ang Jeremias 37:1–2, 15–21; 38:1–6 uban sa imong mga
estudyante ug ipalista nila kon unsa ang reaksyon ni Haring
Sedechias ug sa iyang mga prinsipe ngadto sa mga panagna
ni Jeremias. Ipangutana:

• Unsa ang gitudlo niadto nga mga bersikulo mahitungod ni
Jeremias ug mahitungod sa mga propeta sa kinatibuk-an?

• Unsa nga mga hagit, mga pagsulay, mga kalisdanan nga sa
inyong hunahuna giatubang sa moderno nga mga propeta
samtang naghimo sila sa buhat sa Ginoo? (pananglitan,
tan-awa sa D&P 122).

Ang katawhan sa panahon ni Jeremias hilabihan gayud nga
misalikway sa iyang tambag ug mga pasidaan. Basaha ang
Jeremias 39:1–9 (ug Jeremias 52 kon ganahan ka) uban sa
imong mga estudyante ug ribyuha kon unsay nahitabo sa
Jerusalem ug kang Haring Sedechias. Ipangutana: Unsa kadu-
ol ang nahitabo ngadto sa gipanagna ni Jeremias?

Awhaga ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon sa unsang
paagi nga ang mga desisyon nga ilang gihimo o nahimo ma-
kaapekto sa unsay mahitabo kanila sa kaulahian.

Sultihi ang mga estudyante nga bisan taliwala sa tanan niana
nga trahedya adunay positibong ehemplo nga napakita.
Ipabasa nila ang Jeremias 38:7–13 ug susiha kon kinsa ang mi-
luwas ni Jeremias sa dihang gigutom siya diha sa langub.
Ipabasa nila ang Jeremias 39:15–18 ug ipatandi kon unsay na-
hitabo kang Ebed-melech, ang hentil nga sulugoon kinsa mi-
tuo sa propeta, sa nahitabo kang Sedechias, ang hari sa mga
Judeo kinsa misalikway sa propeta (tan-awa sa Mga Buhat
10:34–35). Ipasabut nga ang Basahon ni Mormon nagsulti ka-
nato nga dili tanan sa mga anak nga lalaki ni Sedechias ang
namatay sa dihang napukan ang Jerusalem (tan-awa sa Omni
1:14; Helaman 8:21).

Sultihi ang mga estudyante nga human sa pagkapukan sa
Jerusalem, ang mga tawo naglisud gihapon sa pagsunod sa
tambag sa propeta. Isulat ang mosunod nga mga pangutana
diha sa pisara o diha sa handout:

• Unsa man ang gusto ni Johanan ug sa uban nga buhaton ni
Jeremias?

• Unsa ang ilang gisaad kang Jeremias ug sa Ginoo aron nga
kini “mamaayo kanila”?

• Unsa ang gisulti sa Ginoo kanila pinaagi kang Jeremias?

• Unsa man ang ilang reaksyon ngadto niana nga tambag?

• Giunsa pag-abut ni Jeremias didto sa Ehipto?

Basaha ang Jeremias 42:1–43:7 uban sa imong mga estudyante
ug ipataas nila ang ilang mga kamot kon makadungog sila og
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tubag sa usa sa mga pangutana diha sa pisara. Dayon pagta-
wag og usa ka estudyante sa pagtubag sa pangutana.

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang mga tawo ma-
ngayo sa Ginoo og giya ug dayon dili mosunod niini kon
kini moabut?

• Unsa man ang mahitabo niadtong kinsa sa kaugalingong
pagbuot dili mosunod sa tambag sa Ginoo?

Ipabasa sa mga estudyante ang Jeremias 44:21–30 ug tan-awa
kon husto ba ang ilang mga panagna alang niadtong masinu-
pakon nga mga Judeo.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat og usa ka paragraph
o duha mahitungod sa ilang nahibaloan mahitungod kang
Jeremias ug sa pagsunod sa propeta. (Pahinumdom: Kon ikaw
adunay panahon mahimo nimong tun-an ang tanan sa kapi-
tulo 44 uban sa imong mga estudyante. Kini nga kapitulo usa
ka maayong ehemplo kon unsaon sa mga tawo sa pagpanga-
tarungan sa ilang pagkadili masulundon.)

Jeremias 49:7–39. Ang Ginoo modawat sa mahinulsulon
apan mosilot sa masinupakon, nga dili igsapayan ang
pamilya nga ilang gigikanan o nasyonalidad. (20–30 ka
minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Asa man kamo ganahan gayud nga mobiyahe kon ang
kwarta o mga kahanas sa pinulongan dili mga babag?

• Aduna bay pipila ka mga nasud nga inyong nakonsiderar
nga likayan gayud? Ngano man?

• Unsa man ang pipila ka mga paagi nga atong makat-unan
mahitungod sa ubang mga nasud?

Sultihi ang mga estudyante nga ilang makat-unan ang mahi-
tungod sa pipila ka laing mga nasud nga anaa na sa panahon
ni Jeremias, makakita sa pagkamatarung sa mga tawo niadto
nga mga nasud, ug makapangita sa unsay gipanagna ni
Jeremias kalabut nila.

Sanguni ang mga grupo sa mga estudyante sa mosunod nga
mga hugpong sa kasulatan, nga nahiangay sa inila nga mga
dapit sa panahon ni Jeremias:

• Jeremias 46:1–13 (Ehipto)

• Jeremias 47 (ang yuta sa mga Filistehanon)

• Jeremias 48:1–16 (Moab)

• Jeremias 49:7–22 (Edom)

• Jeremias 49:23–27 (Damasco)

• Jeremias 49:30–33 (Hasor)

• Jeremias 49:34–39 (Elam)

• Jeremias 50:1–14 (Babelonia)

Kon posible, hatagi ang matag grupo og kasamtangan nga
mapa sa kalibutan o pagpakita og usa ka dakong mapa sa ka-
libutan diha sa pisara.

Ipabasa sa matag grupo ang ilang hugpong sa kasulatan ug
ipapangita ang pangalan sa dapit nga gihisgutan diha sa mga
bersikulo. Dayon ipagamit nila ang ilang mga gazetteer sa
Biblia aron sa pagpangita niana nga dapit sa usa sa ilang mga
mapa sa kasulatan. Ipapangita nila ang tukma nga dapit o na-
sud diha sa kasamtangan nga mapa ug ipatubag ang mosu-
nod nga mga pangutana:

• Ang panagna ba kalabut niadtong mga tawo pabor o dili
pabor?

• Unsa nga mga kadaut ang gipanagna ni Jeremias nga moa-
but kanila?

• Ang kasulatan nagpasabut ba nga kadtong mga tawo mga
dautan o matarung?

Pagdapit og usa ka sakop sa matag grupo sa pagpakigbahin
ngadto sa klase sa ilang nakita. Pasultiha ang matag usa kon
batok sa unsa nga nasud ang gipanagna ni Jeremias diha sa
ilang scripture block ug ipatudlo kana nga dapit diha sa ka-
samtangan nga mapa. Sultihi ang mga estudyante nga ang
matag usa sa mga panagna natuman sa tukma nga paagi sa-
ma sa gipanagna ni Jeremias.

Gamita kini nga leksyon sa panahon karon pinaagi sa paghis-
gut sa atong kalibutan. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa nga mga panalangin ang mahimong moabut ngadto
sa tibuok nasud?

• Sa unsang paagi nga ang pagpakatap sa misyonaryo nga
buhat ug ang pagbutang sa bag-o nga mga templo usa ka
pagpamatuod nga ang Ginoo naningkamot sa pagpanala-
ngin sa tanang katawhan sa yuta?

• Ang tanang katawhan ba pareho nga naghinamhinam nga
makadawat sa iyang mga panalangin?

• Unsa man ang atong mabuhat aron sa pagtabang nga ma-
pakatap ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan?
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ANG LAMENTACIONES NI JEREMIAS

Pasiuna
Kini sagad sa karaan nga Juda nga maghimo ug mag-awit og
mga pagbangutan mahitungod sa namatay nga mga higala o
mga paryente. Si Jeremias mibuhat sa ingon alang sa iyang
minahal nga Jerusalem. Ang basahon sa Lamentaciones nag-
padayag sa iyang kasubo ngadto sa kalaglagan sa Balaan nga
Siyudad. Ang Hebreohanon nga ulohan sa basahon mao ang
‘eikhah, o “Naunsa … !” gikan sa unang bersikulo sa basahon
nga, “Naunsa nga ang siyudad naglingkod man nga nag-
inusara …” (Lamentaciones 1:1; tan-awa usab sa 2:1; 4:1).
Kana nga ulohan nagpahayag og usa ka nagsagol nga kaku-
rat ug kawalay paglaum ngadto sa kapalaran sa Jerusalem.
Hapit ang matag sunod nga mapanagnaon nga basahon diha
sa Daang Tugon naglangkob sa mga pagbangutan, apan ang
Lamentaciones mao lamang ang basahon nga naglangkob sa
kinatibuk-an niining literaryo nga porma.

Ang balak gigamit sa daghan nga mga kultura aron sa pag-
pahayag sa makapatandog nga pagbati, ug ang tibuok nga
basahon sa Lamentaciones gisulat diha maayo kaayo nga
pagkabahig nga balak. Mga kapitulo 1–2 ug 4 porma sa mga
acrostic. Matag usa adunay baynte dos ka mga bersikulo, ang
matag usa nagsugod sa usa sa baynte dos ka mga letra sa
Hebreohanon nga alpabeto, diha sa alpabetikal nga pagka-
sunod-sunod. Si Ellis T. Rasmussen misulat nga “kabahin sa
epekto sa alpabetiko nga acrostic nga balak mao ang pagpa-
dangat sa impresyon nga ang balak naglangkob sa kinati-
buk-an nga gilapdon sa mga pagbati diin maoy gitumong sa
balak” (A Latter-day Saint Commentary on the Old Testament
[1993], 577–78).

Ang kapitulo 3 adunay saysenta y sais ka mga bersikulo
(tulo ka baynte dos) ug acrostic usab. Niana nga kapitulo
ang unang tulo ka mga bersikulo nagsugod sa unang letra
sa Hebreohanon nga alpabeto, ang sunod nga tulo nagsu-
god sa ikaduha nga letra, ug padayon. Ang kapitulo 5 adu-
nay baynte dos ka mga bersikulo apan dili acrostic (tan-awa
sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Lamentaciones, basa-
hon sa,” p. 144).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang pagkamiyembro lamang sa simbahan dili makalu-

was kanato; kita kinahanglan gayud nga magmatinud-
anon ug magmaisugon (tan-awa sa Lamentaciones 1:1–8,
16–22; 2:1–7).

• Ang Ginoo ug ang iyang mga propeta adunay kalooy ug
kapuangod alang sa mga makasasala ug andam nga mota-
bang kanila sa paghinulsol (tan-awa sa Lamentaciones
3:22–26, 31–32, 40, 58; 5:21; tan-awa usab sa 2 Pedro 3:9;
Alma 34:15–18).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lamentaciones 1–2. Ang pagkamiyembro lamang sa sim-
bahan dili makaluwas kanato; kita kinahanglan gayud nga
magmatinud-anon ug magmaisugon. (20–30 ka minutos)

Isulat ang pulong nga lamentaciones diha sa pisara ug pangu-
tan-a ang mga estudyante kon nakahibalo ba sila kon unsa
ang ipasabut niini. Ipakigbahin ang impormasyon diha sa
nag-una nga pasiuna sa Lamentaciones ni Jeremias ug tabangi
sila nga makasabut kon ngano nga ang basahon aduna niana
nga pangalan.

Ipapangita sa mga estudyante ang Lamentaciones 1:1–8,
12–20 ug ipatino ang mga hinungdan sa kalaglagan sa
Jerusalem. Ilista kadto nga mga hinungdan diha sa pisara.
Pahinumdumi ang mga estudyante nga daghan sa mga Judeo
ang mibati nga tungod kay sila adunay templo ug balaod ni
Moises, ang Ginoo dili gayud motugot nga ang Jerusalem
masakop. Ang mini nga mga propeta gani nanagna nga ang
Jerusalem luwas (tan-awa sa Jeremias 28:1–4, 15–17).

Basaha ang Lamentaciones 2:1–7 ug hisguti kon unsa ang nahi-
tabo sa templo, gamit ang mga pangutana sama sa mosunod:

• Unsa man ka dako ang proteksyon sa pagbaton og templo
nga gihatag alang sa Jerusalem ug sa mga Judeo?

• Unsa man ang gibati sa Ginoo mahitungod sa templo sa di-
hang ang mga tawo dautan na kaayo? (tan-awa sa mga ko-
mentaryo alang sa Lamentaciones 1:12–22 ug 2:1–10 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, p. 250).

• Unsang sagrado nga mga building ug sagrado nga mga or-
dinansa ang gihatag sa Ginoo kanato karon?

• Kon kita dili takus nga mosulod niini, sa inyong hunahuna
ang pagbaton ba og mga templo makapanalipod kanato?

• Unsa man ang mas importante ngadto sa Ginoo kay sa
mga building ug mga seremonyas, bisan ang mga sagrado?
(tan-awa sa 1 Samuel 15:22–23).

• Unsa nga proteksyon ang gisaad sa Ginoo kanato kon kita
magmatarung taliwala sa kangitngit? (tan-awa sa D&P
45:66–71).

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod uban sa imong mga es-
tudyante kon sa unsang paagi nga ang pagkamatarung nga
miyembro sa Simbahan makapanalipod ug makasustiner ka-
nato atol sa lisud nga mga panahon. Kita nagkinahanglan nga
makabaton og lig-on nga mga pagpamatuod ug magmaisu-
gon aron madawat ang tanan nga gisaad sa Ginoo.
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Lamentaciones 1–5. Ang Ginoo ug ang iyang mga propeta
adunay dakong kalooy ug kapuangod alang sa mga ma-
kasasala ug andam nga motabang kanila sa paghinulsol.
(20–25 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna mahitungod
sa usa ka higayon nga sila mibati og labihan ka guol. Ilista
ang pipila ka mga hinungdan kon ngano nga kita mahimong
mobati og ingon nga kaguol. Basaha og dungan ang Mateo
23:37–39; Jacob 5:40–42; Doktrina ug mga Pakigsaad 76:25–27;
ug Moises 7:28–29, 32–33 ug ilista kon ngano nga ang Ginoo
usahay maguol man.

Ang mga propeta adunay malumo usab nga mga pagbati.
Ipabasa sa mga estudyante ang Jacob 1:19–2:3; Mormon
6:16–22; 1 Nephi 8:37; ug Moises 7:41 ug hisguti kon unsa ang
gibati niadtong mga propeta ug kon ngano. Ipangutana:

• Sa inyong hunahuna nganong mibati man sila og kaguol
imbis kasuko, ilabi na kay ang mga tawo usahay misalik-
way kanila ug misulay sa pagpatay kanila?

• Unsa man ang gitinguha sa atong propeta alang kanato
karon?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga si Jeremias nagsang-
yaw og paghinulsol apan ang mga tawo wala maghinulsol,
busa ang Jerusalem nagun-ob. Human nianang makapasubo
nga panghitabo siya misulat sa Lamentaciones. Pangutana
kon unsa kaha ang mga pagbati nga gibati ni Jeremias sam-
tang nagsulat sa Lamentaciones (tan-awa sa pasiuna sa “The
Babylonian Captivity” sa Old Testament: 1 Kings–Malachi,
p. 245). Papilia ug pabasaha ang matag estudyante og usa ka
kapitulo sa Lamentaciones ug papilia og usa ka bersikulo o
mga bersikulo nga makahulagway og maayo sa kaguol ni
Jeremias ug kon ngano nga siya naguol. Hangyoa ang pipila ka
mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga nakaplagan.
Basaha ang Mateo 23:33–38 ug hisguti kon sa unsang paagi
nga ang mga pagbati ni Jeremias sama niadtong gipahayag
sa Manluluwas.
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ANG BASAHON NI EZEQUIEL
Si Ezequiel gidala ngadto sa Babelonia mga 597 b.c. sa dihang
si Haring Joachin gipalagpot ni Nabucodonosor ug gibihag
(tan-awa sa 2 Mga Hari 24:6–16). Didto nadawat ni Ezequiel
ang iyang tawag nga mahimong usa ka propeta ug naghago
taliwala sa mga binihag (tan-awa sa Ezequiel 1:1–3). Niadtong
587 b.c. ang mga taga-Babelonia migun-ob sa Jerusalem ug
midala kadaghanan sa mga lumulupyo ngadto sa Babelonia
(tan-awa sa Ezequiel 24:21–27; 2 Mga Hari 25). Si Ezequiel mi-
padayon sa pagpanagna taliwala sa mga gipapahawa sulod
sa dili mominus onse ka tuig human nianang panahona (tan-
awa sa Ezequiel 29:17).

Pinaagi ni Ezequiel ang Ginoo mihatag sa masinupakon nga
Israel og usa ka mensahe mahitungod sa pagpasidaan, sa
paghukom, ug sa pagkalooy nga mihatag sa walay pagduha-
duha sa iyang kasuko ni sa iyang tinguha alang sa ilang pag-
hinulsol. Ang basahon ni Ezequiel nagtudlo nga ang Dios
mao ang nagkontrolar ug nagtinguha sa tanan niyang mga
anak sa pagduol ngadto kaniya. Kini naglakip sa dili momi-
nus saysenta y singko ka mga pakisayran (nga may pipila ka
gagmay nga mga kalainan) sa hugpong sa mga pulong “ka-
mo makaila nga ako mao ang Ginoo.” Ang mosunod mao ang
kinatibuk-ang pagpasabut sa basahon ni Ezequiel:

1. Pasiuna: Ang tawag ug katungdanan ni Ezequiel (tan-awa
sa Ezequiel 1–3)

2. Mga panagna batok sa Juda ug Jerusalem, misangput sa
pagkapukan ug pagkabihag sa Jerusalem pinaagi sa
Babelonia (tan-awa sa Ezequiel 4–24)

3. Mga panagna batok sa naglibut nga mga nasud sa Ammon,
Moab, Edom, Filistia, Tiro, Sidon, ug Ehipto (tan-awa sa
Ezequiel 25–32)

4. Mga panagna mahitungod sa pagpahiuli sa Israel sa dili pa
ang pagbalik sa Manluluwas dinhi sa yuta (tan-awa sa
Ezequiel 33–39)

5. Mga panan-awon sa umaabut nga templo sa Jerusalem ug
ang paagi sa pagsimba sa sulod niini (tan-awa sa Ezequiel
40–48)

Pasiuna
Ezequiel 1–3 usa ka rekord sa panan-awon nga gihatag ngad-
to sa propeta. Samtang si Jeremias nagsangyaw sa umaabut
nga kalaglagan sa mga lumulupyo sa Jerusalem, si Ezequiel
mihatag sa sama nga mensahe didto sa Babelonia, nagpasida-
an sa mga tawo sa Juda sa pag-usab sa ilang dautan nga mga
pamaagi o malaglag.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga lider sa priesthood, labi na ang mga propeta, sa-

ma sa mga magbalantay. Sila ang magbantay ug magpasi-
daan sa mga tawo sa umaabut nga kakuyaw (tan-awa sa
Ezequiel 3:17–21; 33:1–9; tan-awa usab sa Jacob 1:19–2:11).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ezequiel 3:17–21. Ang atong mga lider sa priesthood sa-
ma sa mga magbalantay. Sila manalipod niadtong ilang
giserbisyohan pinaagi sa pagbantay ug pagpasidaan ka-
nila sa umaabut nga kakuyaw. (35–45 ka minutos)

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna nga nagpuyo di-
ha sa usa ka karaan nga siyudad nga gipalibutan sa usa ka
dako nga paril. Ipangutana:

• Unsa man kaha ang nag-unang katuyoan sa paril?

• Sa unsang paagi nga ang paril nagtanyag og proteksyon?

• Unsa ang dugang nga proteksyon kon ang paril adunay
usa ka bantayan-nga-tore nga adunay usa ka permanente
nga magbalantay?

• Unsa ang mga kwalipikasyon nga gusto ninyong anaa sa
magbalantay? (Pananglitan, kaabtik, maayo og panan-aw,
dako og tingog, may abilidad sa pagsulti og klaro, ug hing-
kod sa paghukom mahitungod sa unsay magdala og kada-
ut ug unsay dili kaayo mahinungdanon. Iista ang pipila
diha sa pisara.).
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Ipabasa sa mga estudyante ang Ezequiel 3:16–17 ug ipaila kon
kinsa ang gipili sa Ginoo isip iyang magbalantay. Basaha ang
Ezequiel 1:1–3; 2:1–8; ug 3:4–11 ug pangitaa ang tawag ni
Ezequiel ug ang pipila sa iyang mga kwalipikasyon. Ipabasa
sa mga estudyante ang Ezequiel 3:18–21 ug hisguti ang mga
responsibilidad ni Ezequiel isip usa ka magbalantay sa balay
sa Israel pinaagi sa pagpangutana og mga pangutana sama sa
mosunod:

• Sa bersikulo 18, unsa man ang gisulti sa Ginoo nga kina-
hanglan gayud nga isulti ni Ezequiel sa mga tawo?

• Unsa man ang gisulti sa Ginoo nga mahimong mahitabo
ngadto ni Ezequiel kon siya dili mopasidaan kanila?

• Sa mga bersikulo 19–21, unsa man ang gisulti sa Ginoo nga
mahimong mahitabo ngadto ni Ezequiel kon siya mopasi-
daan kanila apan sila wala maminaw?

• Unsa man ang gisulti sa Ginoo nga mahimong mahitabo
ngadto sa mga tawo? (tan-awa usab sa Jacob 1:19–2:11).

Awhaga ang mga estudyante sa pagpangita og mga paagi nga
ang propeta mituman sa iyang katungdanan gikan sa Ginoo
samtang nagbasa sila sa basahon ni Ezequiel.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:4, 17, 19–28, 32–33,
37–38 uban sa imong mga estudyante. Samtang nagbasa kamo,
hisguti ang mosunod nga mga pangutana (tan-awa usab sa
komentaryo alang sa Ezequiel 3:17–21 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 267):

• Kinsa man ang mga magbalantay sa Ginoo karon? (tan-
awa sa b. 4).

• Mahitungod sa unsa man ang atong ipasidaan sa mga tawo?

• Unsa man ang mahitabo kanato kon kita mapakyas sa pag-
pasidaan sa uban?

• Unsa man ang mahitabo kon ang mga tawo dili mopata-
linghug sa pasidaan?

• Kinsa man ang unang magbalantay niining dispensasyon?
(tan-awa sa b. 17).

• Unsa man ang gusto sa Ginoo nga buhaton sa mensahe sa
ebanghelyo niining katapusang mga adlaw? (tan-awa sa
bb. 19–28, 32–33).

• Sa unsang paagi nga ang mensahe adunay kalainan kon
ang Ginoo mismo ang mamulong ngari kanato? (tan-awa
sa bb. 37–38).

Dayon ipangutana:

• Gikan sa inyong nasayran mahitungod sa kinabuhi ni
Propeta Joseph Smith, nakaserbisyo ba siya isip usa ka
epektibo nga magbalantay?

• Unsa man ang giingon sa Doktrina ug mga Pakigsaad
135:3 mahitungod sa ka maayo ni Propeta Joseph nga mitu-
man sa iyang calling?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang kasamtangang
propeta mao ang atong magbalantay karon. Pangutan-a ang

mga estudyante kon batok sa unsa ang gipasidaan sa propeta
ug sa paghunahuna kon giunsa nila sa pagpatalinghug og
maayo ang iyang mga pulong.

Ribyuha ang kinaulahian nga pakigpulong sa karon nga pro-
peta sa kinatibuk-an nga komperensya ug ilista kon unsa ang
piho gayud nga iyang gihangyo nga atong buhaton. Basaha
og usab ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:14 ug awhaga ang
mga estudyante sa pagsunod kanunay sa tambag sa propeta.

Pasiuna
Si Ezequiel usa ka tawo nga gigasahan og usa ka gamhanan
nga salabutan, dakong kahibalo, ug talagsaon nga gugma ug
kamaunungon ngadto sa Dios ug sa iyang katawhan. Ang
iyang maisugon nga mga pamahayag kalabut sa Jerusalem, sa
mga Judeo, ug sa naglibut nga mga nasud migun-ob sa bisan
unsa nga sayop nga paglaum nga ang Jerusalem makasuga-
kod. Ang ilang pagkabihag mao ang resulta sa mga paghu-
kom sa Dios batok sa ilang kadautan (tan-awa niini nga
pasiuna sa manwal sa basahon ni Ezequiel, p. 186). Samtang
magtuon kamo sa Ezequiel 4–32, tan-awa kon giunsa ni
Ezequiel pagpaningkamot sa pagkumbinsir sa mga Judeo ma-
hitungod sa ilang wala nay paglaum nga sitwasyon.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo (si Jehova) nagdasig sa mga propeta sa pagga-

mit og mga sambingay, mga pasumbingay, ug uban pa nga
mga simbolo isip gamhanan nga mga himan sa pagtudlo
sa mga baruganan sa ebanghelyo (tan-awa sa Ezequiel 4;
5:1–5; 15; 16:6–34).

• Ang Ginoo adunay gahum sa paglaglag sa dautan ug pag-
luwas sa matarung (tan-awa sa Ezequiel 9; 25:6–7, 15–17;
26:1–6; 28:21–22; 29:1–16).

• Kita pagasilotan sa atong kaugalingon nga mga sala ug pa-
nalanginan sa atong pagkamatarung (tan-awa sa Ezequiel
18; tan-awa usab sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:2).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Ezequiel 4–18. Ang Ginoo nagdasig sa mga propeta sa pag-
gamit og mga sambingay, mga pasumbingay, ug uban pa
nga mga simbolo isip gamhanan nga mga himan sa pagtud-
lo sa mga baruganan sa ebanghelyo. Si Ezequiel migamit
og mga simbolo aron epektibo nga mapadangat ang men-
sahe sa Dios ngadto sa mga tawo. (25–35 ka minutos)

Ezequiel 4–32

Ang Basahon ni Ezequiel
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Ipakita sa mga estudyante ang duha ka piraso sa prutas, ang
usa hinog ug ang usa hilaw. Ipabasa sa mga estudyante ang
1 Nephi 17:36–43 ug ipangutana:

• Unsa man ang kalabutan niini nga mga bersikulo ngadto
sa prutas?

• Kon ang Ginoo mohulagway sa mga tawo isip “hinog na
sa kadautan,” usa ba kini ka pagdayeg? Nganong dili
man? (tan-awa usab sa 2 Nephi 28:16; Alma 10:19).

• Sumala sa petsa nga anaa sa kinaubsan sa pahina sa
Basahon ni Mormon, mga kanus-a man ni Nephi gihimo
ang pamahayag diha sa 1 Nephi 17:36–43? (591 b.c.)

Ipatan-aw sa mga estudyante ang Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan ubos sa “kronolohiya” ug ipapangita ang gibana-bana
nga petsa nga si Ezequiel nagsugod sa iyang pagpangalagad
(598 b.c.). Pangutan-a sila kon unsa sa ilang hunahuna ang men-
sahe ni Ezequiel ngadto sa mga tawo nga nahinog na sa pagka-
dautan, o andam na alang sa kalaglagan. Tabangi sila nga
makasabut nga ang mga panagna ni Ezequiel nakapokus mahi-
tungod sa kalaglagan sa Jerusalem ug pagkabihag sa Juda.

Sultihi ang imong mga estudyante nga si Ezequiel gidasig sa
paggamit sa pipila ka talagsaon nga mga sambingay, mga
analohiya, ug mga simbolo aron sa pagtudlo sa iyang kataw-
han. Bahina ang mga estudyante ngadto sa unom ka mga
grupo ug sanguni ang matag grupo og usa ka kapitulo gikan
sa Ezequiel 5–8; 13; ug 15. Hatagi sila og napulo ngadto sa
kinse ka minutos sa pag-ila sa mga sambingay, mga analohi-
ya, ug mga simbolo nga gigamit diha sa ilang kapitulo, ang
piho nga mga sala nga giapilan sa Juda, ug ang mga silot nga
mahimong moabut isip resulta. Ipakigbahin sa matag grupo
ang mga materyal gikan sa mga komentaryo alang sa
Ezequiel 5–15 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (pp. 269–72)
aron sa pagtabang kanila nga makasabut sa lisud nga mga
scripture block. Ipakigbahin sa matag grupo ang ilang nakat-
unan diha sa klase.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38; 18:33–36; ug
85:6 ug ilista ang pipila ka mga paagi nga ang Dios mamu-
long ngari kanato. Basaha ang Doktrina ug ang mga
Pakigsaad 88:88–92 ug ipangutana:

• Unsa nga matang sa “mga tingog” ang gamiton sa Ginoo
sa katapusang mga adlaw?

• Hain niini nga mga tingog ang atong madungog karon?

• Nganong usahay mogamit man ang Dios og mapintas nga
pamaagi sa pagpakigsulti? (Ang iyang mga anak dili ma-
minaw sa mga kasulatan, sa iyang mga sulugoon, o sa ti-
ngog sa Espiritu.)

• Sa unsa nga paagi nga kining managlahi nga mga tingog
susama niadtong gigamit sa Ginoo sa pagpasidaan sa Israel
sa panahon ni Ezequiel?

Awhaga ang mga estudyante sa pagpatalinghug sa tingog sa
Dios sa higayon nga mamulong siya aron maprotektahan sila
gikan sa mga paghukom ngadto sa mga dautan. Mahimo ni-
mong tapuson pinaagi sa pagpabasa sa usa ka estudyante sa
mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley:

Ezequiel 18. Kita adunay kabubut-on sa pagpili og maayo
o dautan nga dili magsapayan kon unsa ang gipili niad-
tong naglibut kanato, ug kita ang manubag alang sa
atong mga pagpili. (15–20 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang komon sa mo-
sunod nga mga pamahayag. Tabangi sila nga makasabut nga
silang tanan magsagubang sa sayop nga paghunahuna nga
ang atong espiritwalidad gitino pinaagi sa mga pagpili sa
ubang mga tawo.

• Ang Dios wala magpakabana kanako. Tan-awa ang grabe
nga sitwasyon nga ako natawo.

• Ako wala nay paglaum nga maminyo pa sa templo. Walay
bisan usa sa akong mga ginikanan ang aktibo sa Simbahan.

• Wala nako batia nga takus nga mag-ampo. Ang tanan sa
akong pamilya manigarilyo ug moinum.

• Dili ko angay nga mabalaka nga maluwas. Ang akong pa-
milya diha na sa Simbahan sulod sa mga henerasyon.

Basaha ang Ezequiel 18:1–2 ug ipangutana:

• Sa unsang paagi nga kining panultihon adunay kalabutan
niadtong upat ka mga pamahayag?

• Aduna bay mga tawo nga mibati og sama niana karon?

• Hain sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo ang mahimong
makahupay sa usa ka tawo kinsa mibati og sama niini?
(Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:2.)

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Boyd K.
Packer aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
sa Ezequiel 18:1–2:

“Karon, akong mga kaigsoonan, ang panahon miabut
alang kanato nga mobarug og mas taas-taas, sa pagpa-
taas sa atong panglantaw ug sa pagpalapad sa atong
mga hunahuna ngadto sa mas dako nga pagtugkad ug
pagsabut mahitungod sa labing mahinungdanon nga
milenyal nga misyon niining, Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini
ang panahon nga magmahimong lig-on. Usa kini ka
panahon sa pagpadayon nga walay pagduhaduha, nga
masayud gayud sa kahulugan, sa gilapdon, ug sa ka-
importante sa atong misyon. Usa kini ka panahon sa
pagbuhat sa unsay husto nga dili magsapayan sa mga
sangputanan nga mahimong mosunod. Usa kini ka pa-
nahon nga makita nga nagsunod sa mga sugo. Usa ki-
ni ka panahon sa pagtabang uban sa kamabination ug
gugma niadtong anaa sa kalisdanan ug niadtong kinsa
naglatagaw diha sa kangitngit ug kasakit. Usa kini ka
panahon nga mahimong mahunahunaon ug maayo,
desente ug matinahuron ngadto sa usag usa sa tanan
natong mga relasyon––sa ato pa, mahimong mas sama
kang Kristo” (sa Conference Report, Abr. 1995, 95; o
Ensign, Mayo 1995, 71).



Ipabasa sa mga estudyante ang Ezequiel 18:4–22 ug ipasulti
kon unsaon kaha ni Ezequiel pagtubag ngadto sa ingon nga
mga pamahayag. Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan
ni Elder Bruce R. McConkie:

Tabangi ang imong mga estudyante nga makasabut nga dili
ang mga sala sa ilang mga ginikanan ni ang ilang pagkamata-
rung ang motino sa kahimtang sa ilang mga anak atubangan
sa Ginoo. Dili usab kini motino kon unsay nakab-ot sa ilang
mga anak dinhi sa yuta. Ang tanang mga tawo mahimong
molambo ug mahimong sama sa Langitnong Amahan, dili
igsapayan ang ilang yutan-on nga panulundon o gigikanan.
Ipangutana: Sa unsang paagi nga ang kinabuhi ni Abraham
usa ka ehemplo niini nga baruganan? (tan-awa sa Abraham
1:5). Si Presidente Ezra Taft Benson, kanhi Presidente sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mipasabut kon
sa unsang paagi kini mahimo:

Pasiuna
Uban sa kalaglagan sa Jerusalem nga makalilisang nga kama-
tuoran, si Ezequiel mibaling sa iyang pagtagad ngadto sa
umaabut ug mihatag og usa ka mensahe sa paglaum pinaagi
sa pagpanagna mahitungod sa katubsanan sa Israel sa ula-
hing mga adlaw. Ang mosunod mao ang pipila niadtong mga
panghitabo sa ulahing mga adlaw:

• Ang pagpundok ug pagkahiusa sa mga karnero (ang balay
ni Israel) ubos sa tinuod nga Magbalantay (tan-awa sa
Ezequiel 34)

• Ang pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel (tan-awa sa
Ezequiel 36)

• Ang panaghiusa sa tanang mga tribo ni Israel (tan-awa sa
Ezequiel 37)

• Ang paghiusa sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon (tan-awa
sa Ezequiel 37:15–20)

• Ang Milenyum (tan-awa sa Ezequiel 37:21–27)

• Ang gubat sa Armageddon ug ang ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo (tan-awa sa Ezequiel 38–39)

• Ang pagtukod sa bag-ong templo sa Jerusalem (tan-awa sa
Ezequiel 40–48)

Ang iyang mga panagna kalabut sa bag-ong templo, nga ma-
kita diha sa mga kapitulo 40–48, piho nga makapainteres kay
naglangkob kini sa pagtukod og usab sa templo ug sa pag-
simba diha niini. Tan-awa usab sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Ezequiel” (p. 61).

Ezequiel 33–48

“Ang Ginoo nagtrabaho gikan sa sulod pagawas. Ang
kalibutan nagtrabaho gikan sa gawas pasulod. Ang ka-
libutan mokuha sa mga tawo pagawas sa kahimtang sa
kakabus. Si Kristo mokuha sa kahimtang sa kakabus
pagawas sa mga tawo, ug dayon ilang kuhaon ang
ilang kaugalingon pagawas sa kahimtang sa kakabus.
Ang kalibutan mohulma sa mga tawo pinaagi sa pag-
usab sa ilang palibut. Si Kristo mousab sa mga tawo,
kinsa mousab dayon sa ilang palibut. Ang kalibutan
mohulma sa kinaiya sa tawo, apan si Kristo makausab
sa kinaiya sa tawo” (sa Conference Report, Okt. 1985,
5; o Ensign, Nob. 1985, 6).

“Ang personal nga pagkamay-tulubagon alang sa sala
anaa gayud sa kinauyokan sa plano sa kaluwasan. Ang
matag tawo mao ang manubag alang sa iyang kaugali-
ngon nga mga sala, dili niadtong sa uban. Ang mga ta-
wo pagahukman sa ilang mga binuhatan nga ilang
gihimo diha sa unod, dili niadtong sa uban. Ang mga
tawo mao ang motrabaho sa ilang kaugalingon nga ka-
luwasan, dili sa kaluwasan sa uban. Mao kini ang buot
ipasabut sa plano sa kaluwasan––ang matag tawo pa-
gahukman sumala sa iyang kaugalingon nga mga bi-
nuhatan ug ang matag tawo pagagantihan og iyang
kaugalingon nga dapit didto sa mga gingharian nga gi-
andam” (A New Witness for the Articles of Faith, 100; tan-
awa usab sa “Kabubut-on,” p. 15 niini nga manwal).

“Ako adunay nailhan nga usa ka amahan nga ‘natawo
sa maayo nga mga ginikanan’ kinsa usa ka inila nga ta-
wo sa akademikanhong kalibutan. Aktibo og gamay sa
Simbahan, wala gayud siya makig-away sa dayag nga
paagi sa mga doktrina sa Simbahan. Iyang gipadala
ang iyang mga anak nga lalaki sa misyon, sa dili moku-
bos ang pipila kanila. Apan adunay pipila ka mga bu-
tang mahitungod sa mga doktrina sa Simbahan nga
iyang gibati nga binuang alang kaniya nga tuohan.

“Ang iyang pamilya nagpadayon sa ilang kinabuhi sa
kalibutan, pipila kanila anaa sa prominente nga mga
posisyon sa ilang gipili nga mga propesyon. Karon wa-
la nay usa kanila ang aktibo sa Simbahan. Diha sa kina-
buhi sa iyang mga anak ug sa mga anak sa iyang mga
anak atong makita ang katumanan sa panagna nga ‘ang
mga amahan nakakaon og maaslom nga mga parras ug
ang mga ngipon sa mga anak may kangilo.’ (Jeremias
31:29.) Natabangan sila niana nga dalan pinaagi sa ka-
buang sa ilang amahan” (Teach Ye Diligently, 181).

Ang Basahon ni Ezequiel
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Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga lider sa Simbahan adunay hinatag sa Dios nga

responsibilidad sa pagtudlo kanato sa kamatuoran ug sa
pagpasidaan kanato kon mobuhat kita og sayop (tan-awa
sa Ezequiel 33:1–9; 34:1–10; tan-awa usab sa Ezequiel
3:15–21; Jacob 1:18–19).

• Ang Dios mainantuson. Siya balik-balik nga motugot sa
mga tawo sa kahigayunan nga maghinulsol sa dili pa siya
mopahamtang og kaangayan, ug bisan pa gani niana nag-
tanyag siya og paglaum ug gugma (tan-awa sa Ezequiel
33:10–19; tan-awa usab sa Ezequiel 6:1–7; 7:1–15; 12:21–25).

• Tungod sa Pagkabanhaw ni Jesukristo, ang tanang kataw-
han mabanhaw nga may hingpit nga pisikal nga mga la-
was (tan-awa sa Ezequiel 37:1–14; tan-awa usab sa Alma
11:43–44).

• Ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon managkaubang
nagsaksi mahitungod kang Jesukristo (tan-awa sa Ezequiel
37:16–19).

• Ang gubat tali sa maayo ug sa dautan nga nagsugod sa ki-
nabuhi sa wala pa dinhi sa kalibutan motapus sa dakong
gubat sa Balaan nga Yuta (tan-awa sa Ezequiel 38–39; tan-
awa usab sa Zacarias 12:9–10).

• Ang Ginoo nagmando sa iyang katawhan sa pagtukod og
mga templo (tan-awa sa Ezequiel 40–47; tan-awa usab sa
Exodo 25:8; 1 Mga Hari 6:11–14; 2 Nephi 5:16; D&P 124:39;
127:4).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ezequiel 33–48. Ang Dios mainantuson. Siya balik-balik
nga motugot sa mga tawo sa kahigayunan nga maghinul-
sol sa dili pa siya mopahamtang og kaangayan, ug bisan
pa gani niana nagtanyag siya og paglaum ug gugma.
(30–40 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Aduna na bay tawo nga misaway o mipatul-id kaninyo sa
dili mabination nga paagi?

• Unsa man ang inyong gibati?

• Ganahan ba kamo nga mohimo pa og mas maayo? Ngano
man o nganong dili man?

Ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad
121:41–44 ug ipapangita kon sa unsang paagi kita kinahanglang
motul-id niadtong kinsa naghimo og sayop. I-summarize diha sa
pisara kon unsa ang gisulti sa Ginoo niadto nga mga bersikulo.
Ang imong summary mahimong maglakip sa mosunod:

• Pagpanton = mabinationg tinguha sa pagtul-id og usa ka
sayop

• Tukma nga panahon = sayo o walay paglangan

• Tumang kahigpit = klaro ug tataw

• Pagkahuman mopakita og dugang nga paghigugma.

Ipasabut nga ang Ginoo mapailubon sa mga Judeo sulod sa
daghang katuigan. Sa dihang midumili sila sa paghinulsol,
ang panahon miabut alang sa usa ka tumang kahigpit nga
pagpanton. Ang Ginoo mitugot sa mga taga-Babelonia sa
pagsakop kanila ug sa paghimo kanila nga ulipon ug sa pag-
guba sa Jerusalem ug sa templo (tan-awa sa 2 Mga Hari 25).
Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sumala sa sumbanan nga gipadayag sa Ginoo diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 121, unsa ang kinahanglang ma-
hitabo human nianang tumang kahigpit nga pagbadlong?

• Gipakita ba sa Ginoo ang “dugang nga paghigugma”?

Pakopyahi ang mosunod nga tsart isip handout o drowinga ki-
ni diha sa pisara. Pasagdi nga blangko ang kolum nga
“Panalangin sa Ulahing mga Adlaw” ug ipabasa sa mga es-
tudyante, magtinagsa o diha sa mga grupo, ang mga pakisay-
ran ug ipabutang ang gisaad nga mga panalangin.

Problema

Ang Israel 
nagkatibulaag

Ang Israel tig-a og 
kasingkasing ug 
masinupakon

Ang mga tawo 
namatay

Ang Israel ug Juda 
nabahin

Ang Israel nasakop

Ang templo giguba

Ang mga pari ug 
mga Levihanon 
nahimong dautan

Mensahe sa
Paglaum

Ezequiel 11:16–20;
14:22–23; 20:33–44;
34:13; 36:24

Ezequiel 11:18–20;
36:26–27

Ezequiel 37:1–14

Ezequiel 37:15–22

Ezequiel 38:14–16;
39:1–7; Zacarias 12:9

Ezequiel 47:1–12

Ezequiel 44:10–24

Panalangin sa
Ulahing mga
Adlaw Gisaad
sa Israel

Ang Israel pagapundu-
kon og usab.

Ang Ginoo mohatag
sa Israel og bag-ong
kasingkasing ug bag-
ong espiritu.

Sila mabanhaw (nag-
simbolo usab sa pag-
pahibalik sa Israel).

Sila mahimong usa di-
ha sa kamot sa Ginoo
(nagsimbolo usab sa
panaghiusa sa mga
kasulatan).

Ang Ginoo mopildi sa
Gog ug Magog. Ang
tanan kinsa makig-
away batok sa Zion
pagalaglagon.

Ang mga templo sa
ulahing mga adlaw
magdala og saad sa
kinabuhing dayon.

Ang tinuod nga mga
pari motudlo sa mga
tawo sa pag-ila tali 
sa balaan ug sa 
kalibutanon.



Aron matabangan ang imong mga estudyante sa paggamit ni-
ining mga baruganan sa ilang mga kinabuhi, basaha ug his-
guti ang mosunod nga mga pamahayag ni Elder Neal A.
Maxwell:

Ezequiel 33:11–19. Usahay ang mga sala mas lisud nga
hinulsolan tungod kay dili nato mapahiuli ang nakuha.
(5–10 ka minutos)

Diha sa pisara, isulat ang Ngano nga ang pagpanapaw mas grabe
man kay sa pagpangawat, ug ang pagpatay mas grabe kay sa pagpa-
napaw? Ipabasa sa mga estudyante ang Ezequiel 18:27 ug
33:19 ug i-summarize ang gitudlo ni Ezequiel mahitungod sa
paghinulsol. Ipabasa nila ang Ezequiel 33:15–16 ug ipapangita
kon unsa pa ang angay natong buhaton gawas sa pagtalikod
gikan sa sala ug pagbuhat sa matarung (tan-awa usab sa
Exodo 22:12). Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang pagsabut sa gikinahanglan alang
sa paghiuli nakatabang kanato nga matubag ang panguta-
na diha sa pisara?

• Sa unsang paagi nga ang usa ka tawo makahimo sa paghi-
uli sa pagkawat og bisikleta?

Ipakigbahin uban sa mga estudyante ang pamahayag gikan ni
Elder Spencer W. Kimball, nianang higayona sakop sa Korum

sa Napulog Duha ka mga Apostoles, diha sa komentaryo alang
sa Ezequiel 33:12–19 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (p. 281).

Ezequiel 34:1–10. Ang mga lider sa Simbahan adunay hi-
natag sa Dios nga responsibilidad sa pagtudlo kanato sa
kamatuoran ug sa pagpasidaan kanato kon kita masayop.
Kon dili nila buhaton ang tanan kutob sa ilang mahimo
aron sa pagluwas sa mga anak sa Langitnong Amahan,
sila ang manubag ngadto kaniya. (10–15 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante kon sa ilang hunahuna nga-
no nga ang mga lider sa Simbahan magsige man og pahinum-
dom kanato mahitungod sa angay ug dili angay natong
buhaton. Ipabasa sa mga estudyante ang Ezequiel 34:1–10 ug
ipapangita ang hinungdan kon ngano nga ang propeta ug
uban nga mga lider gikinahanglan man nga mopahinumdom
kanato mahitungod sa unsay matarung. Ikonsiderar usab
ang pagpakigbahin sa mga bahin gikan sa pamahayag ni
Presidente Spencer W. Kimball diha sa komentaryo alang sa
Ezequiel 34:1–10 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (p. 282;
tan-awa usab sa Jacob 1:18–19).

Ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad
88:81 ug pangutan-a sila kon unsa man ang gitudlo niini ma-
hitungod sa atong indibidwal nga mga responsibilidad.

Ezequiel 37:1–14. Tungod sa Pagkabanhaw ni Jesukristo,
ang tanang katawhan mabanhaw nga may hingpit nga
pisikal nga mga lawas. (15–20 ka minutos)

Ipakita sa mga estudyante ang usa ka guba nga pares sa sapa-
tos. Ipangutana: Kon kining mga sapatos nagrepresentar sa
inyong kinabuhi, unsa man kaha ang inyong bation? Sa pisara,
isulat ang Ang tanang mga butang madunot, maguba, o mamatay.
Ipangutana:

• Unsa man ang inyong bation kon kamo mawad-an og usa
ka butang nga inyong giampingan o usa ka tawo nga in-
yong gimahal?

• Unsa man kaha ang mahitabo nga magpuyo sa usa ka kali-
butan diin walay maguba o mamatay?

Sultihi ang mga estudyante nga ang Ginoo mihatag og ingon
niana nga kalibutan alang kanato. Basaha ang Ezequiel
37:1–14 uban kanila ug hisguti kon unsay gipakita sa Ginoo
ngadto ni Ezequiel. Ipangutana: Unsa man ang kalainan ang
mahimo niini nga masayud nga kamo ug ang inyong mga mi-
nahal mabanhaw? Hisguti ang pipila o ang tanan sa mosunod
nga mga pangutana ug mga kasulatan aron sa pagtabang sa
mga estudyante nga masabtan ang pagkabanhaw:

• Maunsa man ang atong mga lawas human kita maban-
haw? Unsa man ang atong panagway? (tan-awa sa Alma
11:43–45; D&P 88:27–32).

• Mamatay pa ba kita og usab? Unsa man ang motino sa
atong kalipay human sa pagkabanhaw? (tan-awa sa Alma
41:1–7).

• Kinsa ang mihimong posible sa pagkabanhaw? (tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 15:22–23; 2 Nephi 9:10–13).

“Makapaabut ba kita nga mahimong sama Kaniya,
nga kita adunay mga pagkadili hingpit, gawas kon
makakat-on kita sa pagdawat ug paggamit sa gikina-
hanglan nga pagpanton ug pagtul-id …. ? Unsa ka
mahinungdanon ang atong kapasidad sa pagdawat sa
pagtul-id ug pagpanton” (Even As I Am [1982], 63).

“Uban sa pagpanton moabut ang kahigayunan alang
sa paglambo, diin, bisan tuod wala nato kini abia-abi-
ha, kita wala usab mosalikway ug mobatok niini. Ang
pagpanton mahitabo sa labihan ka pribado nga mga
kahimtang sa kinabuhi o diha sa kadaghanan. Bisan
asa man, kasagaran usa kini ka dakong hagit alang sa
atong mga garbo. Ang hilabihan gayud nga pagkabad-
long, ingon sa sinugdanan, sama lamang nga kita gi-
sul-oban og maanindot kaayo, nga kon tan-awon daw
dili na mao kita, dili gamay nga tamparus. Kita igo ba
nga nahigugma sa kahayag ‘nga mahimong magma-
ya’––bisan kon kita gipakita nga sayop, kon kita mag-
hunahuna nga ang ‘uban sayop’? Makadawat ba
gihapon kita og pagbadlong kon ang unsay gisulti sa
uban sakto gayud apan gisulti kini sa paagi nga dili
maayo ug walay pagbati––o gani sa sayop nga motibo
diha sa ilang bahin? Andam ba kita sa pagbalik og usa
ka tuig sa pormal nga edukasyon sa eskwelahan sa ki-
nabuhi samtang ang atong mga kadungan nagpada-
yon sa unahan––hangtud nga kita makakat-on og piho
nga mga leksyon? Ang atong Pangulong Magtutudlo
dili gayud magduhaduha sa pagbuhat niana, kon giki-
nahanglan” (We Will Prove Them Herewith, 118).
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• Sa unsang paagi nga kini nga pagpahiuli o pagkabanhaw
magamit ngadto sa Israel?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa pagka-
banhaw nga tinuod ug literal. Tabangi ang mga estudyante nga
makasabut nga ang atong kalipay human sa pagkabanhaw
nagdepende diha sa atong pagkamatinud-anon. Ipaniguro ka-
nila nga ang matag usa kanila, uban sa tabang sa Ginoo, mahi-
mong takus sa celestial nga gingharian.

Ezequiel 37 (Scripture Mastery, Ezequiel
37:15–17). Ang Biblia ug ang Basahon ni

Mormon manag-uban nga mga saksi ni Jesukristo. Uban
niini kita makatabang nga matuman ang saad sa Ginoo sa
pagpahiuli sa balay sa Israel pinaagi sa pagpahayag sa
mensahe sa Pagpahiuli. (30–40 ka minutos)

Pahinumdom: Makatabang kini nga ribyuhon ang mga komen-
taryo alang sa Ezequiel 37:1–14; 37:15–20; ug 37:15–17 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi (pp. 282–84).

Pakit-a ang mga estudyante og usa ka kutsara ug hangyoa sila
sa pag-ila sa nagkalainlain nga paggamit niini. Ipasabut nga
diha sa mga kasulatan adunay daghan nga mga imahe nga gi-
gamit aron sa pagpadangat og labaw pa sa usa nga kahulugan
ug nga ilang tun-an ang pipila niadto nga mga imahe karon.

Ribyuha uban sa mga estudyante ang mga panagna kalabut
sa pagkatibulaag sa Israel (tan-awa sa pagpalambo nga mga
sekyon D ug J sa Old Testament: 1 Kings––Malachi, pp. 113–16,
311–16). Ipasabut nga sa usa ka punto, samtang si Ezequiel
nakasaksi diha sa panan-awon sa padayon nga pagkalaglag
ug pagkatibulaag sa iyang katawhan, siya nasanapan sa kasu-
bo ug nangutana sa Ginoo kon aduna bay “hingpit nga kata-
pusan” sa Israel (tan-awa sa Ezequiel 11:13). Ipabasa sa mga
estudyante ang Ezequiel 11:16–20 ug ipapangita ang mga tu-
bag sa mosunod nga mga pangutana (irekord ang ilang mga
tubag diha sa pisara):

• Sa bersikulo 17, unsa man ang gisaad sa Ginoo ni Ezequiel
nga iyang buhaton? (Ibalik ang katawhan sa Israel ngadto
sa ilang kaugalingon nga mga yuta.)

• Sa bersikulo 19, unsa man ang duha ka mga panalangin
ang iyang giingon nga iyang ihatag kanila? (Pagkahiusa sa
kasingkasing ug usa ka bag-ong espiritu.)

• Sa bersikulo 20, unsa man ang angay nga buhaton sa mga
tawo niadto nga mga panalangin? (Maglakaw sa iyang
mga balaod ug magtuman sa iyang mga ordinansa.)

Ipasabut nga sa Ezequiel 37 ang Ginoo mitudlo ni Ezequiel kon
sa unsang paagi nga kadtong mga saad mahimong matuman.
Sultihi ang mga estudyante nga kini nga kapitulo naglangkob
usab og duha ka mga ehemplo kon sa unsang paagi nga ang
usa ka panagna mahimong adunay labaw pa sa usa ang kahu-
lugan. Ipabasa sa usa ka estudyante ang Ezequiel 37:1–10, da-
yon pangutan-a ang klase kon unsa ang gihulagway niadto
nga mga bersikulo. (Ang pagkabanhaw gikan sa mga patay.)

Ipabasa sa laing estudyante ang Ezequiel 37:11–14, dayon pa-
ngutana: Kinsa man ang girepresentar niadtong nabanhaw nga
mga tawo? (Ang tibuok balay sa Israel.) Sultihi sila nga tungod
kay ang balay sa Israel dili lamang mao ang mabanhaw, du-
gang nga kahulugan makita diha sa pagkakita lamang ni
Ezequiel sa pagkabanhaw sa balay sa Israel. Ipangutana:

• Sa higayon nga sila mobangon gikan sa ilang gisimbolo
nga mga lubnganan, asa man sila dad-on? (Ngadto sa ilang
kaugalingon nga yuta.)

• Unsa man ang giingon sa Ginoo nga iyang ihatag kanila?
(Iyang Espiritu.)

Ribyuha ang lista sa mga saad sa Ginoo sa pagpundok nga anaa
sa pisara ug timan-i ang mga pagkasama. Pangutan-a ang mga
estudyante kon unsa ang dugang nga kahulugan nga makita di-
ha sa panan-awon ni Ezequiel. (Ang pagpundok sa Israel.)

Pakit-a ang mga estudyante og duha ka mga sungkod. Sulati
ang usa og Juda ug ang usa Ephraim. Ipabasa sa usa ka estud-
yante ang Ezequiel 37:15–17, dayon pangutana: Unsa man ang
angay nga isulat ug buhaton niadto nga mga sungkod?
Ipasabut nga ang pipila ka mga hubad mihimo sa Hebreohanon
nga pulong nga gihubad og “sungkod” isip “kahoy nga papan”
(tan-awa sa komentaryo alang sa Ezequiel 37:15–17 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 283–84). Ipangutana:

• Unsa man ang sungkod ni Juda? (Ang Biblia.)

• Unsa man ang sungkod ni Ephraim? (Ang Basahon ni
Mormon.)

• Unsa man ang mahitabo niini? (Magkahiusa.)

I-cross-reference ang Ezequiel 37:15–17 sa 2 Nephi 3:12 ug tan-
awa kon ngano nga kini nga mga sungkod kinahanglan man
gayud nga magkahiusa. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sumala sa 2 Nephi 3:12, unsa man ang lima ka mga panala-
ngin nga moabut ngadto sa katawhan sa Dios pinaagi sa
paghiusa niadtong duha ka mga basahon? (Molibug sa sa-
yop nga mga doktrina, mohiklin sa mga panagbingkil, mo-
establisar og kalinaw, modala sa ulahing mga adlaw nga
Israel ngadto sa kahibalo sa ilang mga amahan, ug mopa-
hiuli ngadto sa ulahing mga adlaw nga Israel sa kahibalo
mahitungod sa mga pakigsaad sa Ginoo.)

• Sa unsang paagi nga ang paghiusa sa Basahon ni Mormon
sa Biblia nakatuman niadto nga mga butang?

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Boyd K. Packer:

“Ang panagna ni Ezequiel karon nagbarug nga natuman.

“Uban sa milabay nga mga katuigan, kini nga mga ka-
sulatan momugna og sunod-sunod nga mga heneras-
yon sa matinud-anon nga mga Kristiyano kinsa nakaila
ni Ginoong Jesukristo ug mipahigayon sa pagsunod sa
Iyang kabubut-on.
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Ipasabut nga ingon nga ang panan-awon ni Ezequiel mahitu-
ngod sa pagkabanhaw adunay labaw pa sa usa nga kahulu-
gan, mao usab ang panagna mahitungod sa mga sungkod.
Ipapakli sa mga estudyante ang Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan Mapa 3. Pahinumdumi sila nga ang Israel nabahin
ngadto sa duha ka mga gingharian human sa paghari ni
Solomon. Ang habagatan nga gingharian gidumala sa balay
ni Juda, samtang ang amihanan nga gingharian gidumala sa
balay ni Ephraim. Ipabasa sa mga estudyante ang Ezequiel
37:19–23 ug ipapangita ang lain nga kahulugan sa mga sung-
kod. Ipangutana: Unsa man ang gipadayag sa Ginoo ngadto
ni Ezequiel? (Ang Ephraim ug Juda sa umaabut nga panahon
magkahiusa diha sa usa ka gingharian.) Ipabasa sa mga es-
tudyante ang Ezequiel 37:24–26. Ipangutana:

• Sa inyong hunahuna kinsa man ang mahimong hari ngad-
to sa nagkahiusa nga mga anak sa Israel? (Si Jesukristo.)

• Sa inyong hunahuna ngano nga gitawag man siya og
David dinhi? (Si Kristo usa ka kaliwat ni David.)

• Unsa ka dugay nga ang Ephraim ug Juda magkahiusa sa
pagpuyo?

• Unsa ang papel sa Basahon ni Mormon diha sa katumanan
niini nga panagna?

• Unsa man ang mahimo natong buhaton aron mapahinabo
kini?

Awhaga ang mga estudyante sa paghimo sa ilang bahin pina-
agi sa pagdala sa mensahe sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ngad-
to sa nagkatibulaag nga Israel. Mahimo nimong ipasabut
nga diha lamang sa pagkahuman og hubad sa Basahon ni
Mormon nga si Propeta Joseph Smith una pa nakadawat sa
mga yawe sa pagpundok sa Israel (tan-awa sa D&P 110:11).

Ezequiel 38–39. Ang gubat tali sa maayo ug sa dautan nga
nagsugod sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta matapos
sa dakong gubat sa Balaan nga Yuta. (35–45 ka minutos)

Pahinumdom: Makatabang kaayo kini nga ribyuhon ang mga
komentaryo sa Ezequiel 38–39 ug seksyon sa pagpalambo I sa
Old Testament: 1 Kings–Malachi (pp. 284–86, 291–95).

Pakit-a ang mga estudyante og kalendaryo nga may mga ad-
law sa semana apan walay petsa sa mga adlaw ug usa ka ora-
san nga walay hour hand. Ipabasa nila ang Mateo 24:36–37 ug
pangutan-a sila kon unsa ang kalabutan niadtong mga butanga
sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Sultihi sila nga si
Ezequiel nanagna mahitungod sa katapusang dakong gubat sa
Armageddon nga mahitabo sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi.

Pakopyahi ang mosunod nga tsart isip handout o i-drowing
kini diha sa pisara. Bahina ang klase ngadto sa mga grupo ug
sanguni ang matag grupo og usa o daghan pa sa mga hilisgu-
tan diha sa “Tema” nga kolum aron tun-an ug ireport ang
ilang mga nakit-an.

Kon aduna pay nahabilin nga mga pangutana human sa
pagreport sa mga grupo, tubaga kini gamit ang mga kasula-
tan. Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang
matarung nga pagpuyo mao ang labing maanindot nga pag-
pangandam alang sa katapusang mga adlaw ug sa Ikaduhang
Pag-anhi sa Manluluwas. Basaha ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 115:5–6 ug awhaga ang mga estudyante nga mag-
matinuoron sa ilang mga pakigsaad ug sa pagbuhat sa tanan

Tema

Usa ka dakong panon
sa kasundalohan nag-
tigum ubos sa Gog.

Ang kasundalohan sa
Gog nagmartsa batok 
sa Israel sa katapu-
sang mga adlaw.

Usa ka dakong 
linog ang modungan
sa gubat.

Ang gubat mokatap
ngadto sa tanang ka-
nasuran, pagasundan
og kamatay, dugo, ug
ulan nga yelo.

Ang Ginoo makig-
away alang sa Israel
ug magpadala og ka-
layo batok sa kasun-
dalohan sa Gog.

Ang Israel mogahin 
og pito ka bulan sa
paglubong sa mga 
patay ug pito ka tuig
sa pagsunog sa mga
hinagiban.

Adunay usa ka pani-
hapon sa Ginoo.

Ang Israel ipahiuli
ngadto sa pakigsaad
ug magpuyo nga 
luwas diha sa 
iyang yuta.

Mga Panagna
ni Ezequiel

Ezequiel 38:1–7

Ezequiel 38:8–16

Ezequiel 38:17–20

Ezequiel 39:1–7

Ezequiel 39:8–16

Ezequiel 39:17–21

Ezequiel 39:22–29

Mga
Pakisayran nga
Nagsuporta

Joel 1:1–6; Pinadayag
9:16; Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan,
“Gog” (p. 72)

Joel 2:1–9; 
Zacarias 14:1–3;
Pinadayag 9:7–11,
16–19

Zacarias 14:1–4;
Pinadayag 16:18–20

Jeremias 25:31–32;
Isaias 3:25–26;
13:11, 15–16;
Zacarias 14:12–13;
Pinadayag 16:21;
D&P 29:15–19; 87:6

Isaias 66:15–16; 
Mga Salmo 11:5–6;
110:6; 118:10;
Zacarias 12:1–9

Isaias 34:1–3;
Jeremias 25:33

Pinadayag 19:17–18;
D&P 29:20

Jeremias 46:27–28;
Joel 2:12–20

“… Diha sa ilang mga kamot karon nahimutang ang mga
sungkod ni Jose ug ni Juda. Sila mopalambo og kahibalo
sa ebanghelyo nga lapas pa sa makab-ot sa ilang katigu-
langan. Sila adunay pagpamatuod nga si Jesus mao ang
Kristo ug magmahimong labihan kahanas sa pagsang-
yaw Kaniya ug sa pagpanalipod Kaniya” (sa Conference
Report, Okt. 1982, 75; o Ensign, Nob. 1982, 53).
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nilang gahum sa pagtabang nga mapalig-on ang ilang mga
stake, mga ward, mga branch, ug mga panimalay.

Ezequiel 40–48. Ang Ginoo kanunay nga nagmando sa
iyang katawhan sa pagtukod og mga templo. Nakita ni
Ezequiel diha sa panan-awon ang templo nga pagatuku-
ron didto sa Jerusalem. (50–60 ka minutos)

Pagbutang og usa ka litrato sa templo ug pangutan-a ang
mga estudyante kon sa unsang paagi nga ang mga templo
nagrepresentar sa mga mensahe sa paglaum. Ipabasa sa mga
estudyante ang Ezequiel 37:25–28, ug pangutana:

• Unsa man ang gipasabut sa mga pulong nga tabernakulo ug
balaan nga puloy-anan niadto nga mga bersikulo? (Usa ka
templo.)

• Asa man kini nga templo itukod?

• Kanus-a man kini mahitabo? (tan-awa ang komentaryo
alang sa Ezequiel 37:26–28 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 284).

Ipasabut nga si Ezequiel 40–48 nagrekord og usa ka panan-
awon mahitungod sa usa ka talagsaon nga templo nga paga-
tukuron didto sa Jerusalem sa katapusang mga adlaw aron sa
paghatag og paglaum ug panalangin ngadto sa balay sa
Israel. Pagpili og pipila ka mga bersikulo gikan sa Ezequiel
40–42 nga naghatag og mga detalye mahitungod sa templo.
Pangutan-a ang mga estudyante:

• Sa inyong hunahuna ngano nga gipakita man sa Ginoo ni
Ezequiel ang templo ug ang gawas nga nataran niini sa
ingon ka detalyado?

• Aduna bay usa ka templo sa Ginoo didto sa Jerusalem 
-karon?

Ipabasa sa mga estudyante ang Ezequiel 43:1–9 ug ipasulti
kon unsa ang angay nga buhaton sa mga tawo sa dili pa
mopuyo ang Ginoo sa iyang templo. Itandi ang Doktrina ug
mga Pakigsaad 97:10–17 ug tan-awa kon unsa ang gipada-
yag sa Ginoo mahitungod niini nga hilisgutan sa atong pa-
nahon karon.

Pahunahunaa ang mga estudyante nga moadto sa templo o,
kon sila nakaadto na, ipahunahuna nila ang panahon nga
anaa sila didto. Dayon hangyoa sila sa pagtubag sa mosunod
nga mga pangutana:

• Unsa man ang inyong bation kon inyong makita ang templo?

• Unsa man ang nakasulat nga makita diha sa gawas sa ma-
tag templo? (“Pagkabalaan ngadto sa Ginoo––ang Balay sa
Ginoo.”)

• Sa unsang paagi nga kana nga hugpong sa mga pulong
naghulagway sa mga templo?

• Nganong mahinungdanon man nga ang tanan nga nagti-
nguha sa pagsulod sa templo pagahukman nga takus sa
pagbuhat sa ingon?

Ipabasa sa mga estudyante ang Ezequiel 44:6–9. Hisguti ang
kinatibuk-an nga mga kinahanglanon alang sa katakus sa
templo. Ipangutana: Nganong mahinungdanon man kon kin-
sa ang gitugutan sa pagsulod? (tan-awa sa D&P 97:15–17).
Pahinumdom: Mahimo ka nga modapit og bishop aron sa pag-
hisgut sa mga pangutana sa pagkuha og rekomend sa templo.

Ipasabut nga adunay mga panalangin nga giandam alang ni-
adtong kinsa takus nga motambong sa templo (tan-awa sa
D&P 109:10–15, 21–28). Sultihi ang mga estudyante nga ang
paghulagway ni Ezequiel sa templo puno sa simbolo. Ipabasa
nila ang Ezequiel 47:1–2 ug pangutan-a sila kon unsa ang
nag-agas gikan sa ilawom niana nga templo. I-cross-reference
ug basaha ang Juan 4:10–14. Pangutana kon sa unsa nagsim-
bolo ang tubig. Ang tubig nga migawas gikan sa ilawom sa
templo literal usab. Si Propeta Joseph Smith miingon:

Basaha ang Ezequiel 47:8–9 ug ipangutana:

• Unsa ang mahitabo sa tanang mga butang nga maabtan sa
tubig?

• Sa unsang paagi nga kana sama sa impluwensya ni
Jesukristo sa atong mga kinabuhi?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod kon sa un-
sang paagi nga ang impluwensya sa Manluluwas mahimong
mabati diha sa mga templo. Ipabasa sa mga estudyante ang

“Ang Juda kinahanglan gayud nga mobalik, ang
Jerusalem kinahanglan gayud nga itukod og usab, ug
ang templo, ug ang tubig nga mogawas gikan sa ila-
wom sa templo, ug ang katubigan sa Patay nga Dagat
mamaayo” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 286).

Sulod nga Sawang

Balaang 
Puluy-anan

Mga Lawak 
sa mga Pari

Kusina 
(sa tanang upat 
ka mga suok)

Labing Balaan 
nga Dapit

Gawas nga Sawang

Hudno Hudno

Altar

N

Mga Lawak 
sa mga Pari
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Ezequiel 47:3–5 ug tan-awa kon nahimong unsa ka lawom
ang tubig sa suba. (Kutob sa mga buol-buol, kutob sa mga
tuhod, kutob sa hawak, ug dayon igo na ang giladmon aron
malangoyan.) Ipangutana:

• Sa unsa man kaha nagrepresentar ang “buol-buol nga gi-
ladmon” diha sa impluwensya ni Jesukristo?

• Unsa man ang kalainan niana gikan sa “tuhod nga gilad-
mon” o “ipaunlod” diha sa impluwensya ni Jesukristo?

• Sa unsang paagi nga kini nga mga panalangin makaapekto
sa inyong kinabuhi?

• Sa unsang paagi nga kini makaapekto sa Simbahan?

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Howard W. Hunter:

“Ako modapit sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
sa paglantaw ngadto sa templo sa Ginoo isip ang ma-
hinungdanon nga simbolo sa inyong pagkamiyembro.
Kini mao ang labing dakong tinguha sa akong kasing-
kasing nga ang matag miyembro sa Simbahan takus
nga mosulod sa templo. Kini makapahimuot sa Ginoo
kon ang matag hamtong nga miyembro mahimong ta-
kus sa––ug magdala og––usa ka bag-o nga rekomend
sa templo. Ang mga butang nga angay natong buhaton
ug dili buhaton aron mahimong takus sa usa ka reko-
mend sa templo mao gayud ang mga butang nga mo-
paniguro nga kita magmalipayon isip mga indibidwal
ug isip mga pamilya” (sa Conference Report, Okt.
1994, 8; o Ensign, Nob. 1994, 8).

Ang Basahon ni Ezequiel
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ANG BASAHON NI DANIEL

Pasiuna
Ang basahon ni Daniel usa ka rekord sa mga panghitabo sa
kinabuhi sa lain nga propeta kinsa miserbisyo sa katawhan sa
Juda sa panahon sa ilang pagkabihag sa Babelonia. Sukwahi
ngadto sa tambag sa Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias, ang
mga Judeo naghulat nga luwason sa Ehipto gikan sa mga 
taga-Babelonia (tan-awa sa Jeremias 27:12–13; 37:7–8). Ang
mga taga-Babelonia, ubos ni Nabucodonosor, mipildi sa mga
Ehiptohanon sa Carchemis mga 605 b.c. Kini nga kadaugan
mitimaan sa sinugdanan sa katapusan sa imperyo nga
Ehiptohanon isip labing gamhanan sa kalibutan (tan-awa sa
Jeremias 46:2; 2 Mga Hari 24:7). Si Nabucodonosor mibihag sa
Jerusalem mga 597 b.c. ug midala sa daghan nga mga sundalo,
mga batid sa tanang kaalam, ug mga sakop sa halangdon nga
mga pamilya, naglakip kang Daniel, ngadto sa pagpapahawa
(tan-awa sa 2 Mga Hari 24:8–14; Daniel 1:1–6). Ang mga
Judeo nga nahabilin nakig-away na usab, ug mga 587 b.c. si
Nabucodonosor mibalik ug migun-ob sa Jerusalem ug mipa-
pahawa sa daghan pa nga mga Judeo ngadto sa Babelonia
(tan-awa sa 2 Mga Hari 25).

Ang basahon ni Daniel nagpakita kon unsaon pagsunod sa
ebanghelyo bisan kon kadtong anaa sa atong palibut tingali
wala magsunod o kon ang atong mga kahimtang nakapahimo
niini nga lisud. Kini usab nanagna mahitungod sa kadaugan
sa gingharian sa Dios ibabaw sa tanang mga gahum ug mga
gingharian sa kalibutan. Usa ka importante nga tema diha sa
basahon mao nga ang Dios adunay gahum ibabaw sa tanan
sa yuta, sa mga indibidwal ug sa mga nasud (tan-awa sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Daniel,” pp. 37–38; pasiuna sa
Daniel sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 297).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang pagkamasulundon sa mga sugo sa Ginoo nagdala og

temporal ug espirituhanon nga mga panalangin (tan-awa
sa Daniel 1:8–21; 2:16–28; 3:17–28; 4:18–27; 5:11–12; 6:10–28;
9:1–20).

• Ang mga propeta adunay gahum sa pagpanagna sa umaa-
but ug sa paghubad sa mga timailhan ug mga damgo (tan-
awa sa Daniel 2:28–45; 4:19–26; 5:25–28; 7–8; 9:21–27;
10:5–12:4).

• Ang dakong moral nga kaisug mahinungdanon sa kanu-
nay nga pagpili sa matarung (tan-awa sa Daniel 3; 6).

• Ang Simbahan mao ang gingharian sa Dios nga gitukod
dinhi sa yuta sa ulahing mga adlaw. Kini nga gingharian
motubo ug mopuno sa kalibutan (tan-awa sa Daniel
2:28–45; 7–8; 11; 12:1–3; tan-awa usab sa D&P 65:1–6).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Daniel 1. Ang pagkamasulundon sa mga sugo sa Ginoo
nagdala og temporal ug espirituhanon nga mga panalangin.
(15–20 ka minutos)

Kon anaa, ipakita sa mga estudyante ang hulagway “Si
Daniel Midumili sa Karne ug Bino sa Hari (Daniel 1:3–21)”
(aytem nu. 62094). Basaha ang Daniel 1:1–7 uban kanila ug
ipangutana:

• Ngano nga si Daniel ug ang iyang mga higala didto man sa
Babelonia?

• Ngano nga gipadala man sila ngadto sa palasyo ni
Nabucodonosor?

Daniel 1–12



Ipabasa sa mga estudyante ang mga bersikulo 8–13.
Ipangutana:

• Unsa man ang gihangyo ni Daniel sa prinsipe sa mga eu-
nuco?

• Ngano nga ang hangyo ni Daniel usa man ka maisugon
nga hangyo?

• Ngano nga si Daniel ug ang iyang mga higala dili man
gusto nga mokaon sa pagkaon nga gitanyag sa hari?

Tabangi ang imong mga estudyante nga makasabut nga ang
pagkamaunungon ni Daniel ngadto sa Ginoo ang nag-implu-
wensya sa iyang pagbalibad sa pagkaon sa mga butang nga
gidili (tan-awa sa komentaryo alang sa Daniel 1:8 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 297–98). Basaha ang Doktrina
ug mga Pakigsaad 89:5, 8–14 ug ipangutana:

• Sa unsang paagi nga kadtong mga bersikulo mahimong
may kalabutan ngadto sa istorya mahitungod ni Daniel?

• Kon si Daniel nagpuyo pa sa atong panahon karon, unsa
man kaha ang iyang balibaran nga kan-on?

• Sa unsang paagi nga ang kasinatian ni Daniel makatabang
kaninyo kon kamo mag-atubang og pagpamugos sa pagsa-
likway sa inyong mga sumbanan?

Ipabasa sa mga estudyante ang Daniel 1:14–20 ug ipatino ang
mga kaayohan nga nasinati ni Daniel ug sa iyang mga higala
tungod sa pagsunod sa Dios kay sa hari. Itandi kadto nga
mga panalangin sa mga saad nga gihimo sa Ginoo ngadto ni-
adtong kinsa nagsunod sa Pulong sa Kaalam karon (tan-awa
sa D&P 89:1–4, 18–21). Ipakigbahin ang mosunod nga pahi-
mangno gikan ni Elder Boyd K. Packer:

Mahimo nimong ipakigbahin ang imong personal nga mga
pagbati kon sa unsang paagi nga ang pagsunod sa mga sugo sa
Ginoo, ilabi na ang Pulong sa Kaalam, nakadugang sa imong
abilidad sa pagtubag sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo.

Daniel 1; 3; 6. Ang dakong moral nga kaisug mahi-
nungdanon sa kanunay nga pagpili sa matarung.

(55–65 ka minutos)

Kon anaa, ibutang ang mosunod nga tulo ka mga hulagway:
“Si Daniel Midumili sa Karne ug Bino sa Hari (Daniel 1:3–21)”
(aytem nu. 62094), “Tulo ka mga Lalaki diha sa Nagdilaab nga
Hudno (Daniel 3:20–30)” (aytem nu. 62093), ug “Si Daniel diha
sa Langub sa Leon (Daniel 6:11–24)” (aytem nu. 62096).
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna kon unsa ang
komon niadtong tulo ka mga istorya. Sultihi sila nga imong
pangayoon ang ilang tubag sa katapusan sa leksyon.

Sudli og katunga ang bildo nga garapon sa (ikaupat nga ba-
hin o litro ang gidak-on) bugas nga humay o trigo. Ibutang
ang gamay, gaan nga bola (sama sa usa ka bola sa table ten-
nis) sa sulod sa garapon ug tabuni kini. Pangutan-a ang mga
estudyante kon nabati na ba nila nga mora sila og natabunan
sa mga problema ug mga kalisdanan. Guniti pataas ang gara-
pon ug idali kini og tuwad aron ang bola maadto sa ilawom,
matabunan sa mga lugas. Sultihi sila nga karon magkat-on si-
la mahitungod sa pipila ka batan-ong mga lalaki nga tingali
mibati nga “natabunan.”

Ribyuha ang Daniel 1:1–7 ug hisguti kon unsay bation sa
imong mga estudyante nga mabihag ngadto sa laing nasud.
Basaha ang Alma 36:3 ug pangutana kon unsa ang gisaad sa
Ginoo sa matinud-anon. Ipapangita sa imong mga estudyante
ang Daniel 1:8–20 ug ipasulti kon unsa ang gibuhat sa Ginoo
aron sa pagtuman niana nga saad alang kang Daniel ug sa
iyang mga kauban. Samtang maghisgut kamo sa pagkamasu-
lundon niining batan-ong mga lalaki ug giunsa sila sa pagpa-
nalangin sa Ginoo tungod sa ilang pagkamatinud-anon,
uyuga ang garapon ug ipakita sa mga estudyante kon sa un-
sang paagi nga ang bola, sama kang Daniel ug sa iyang mga
higala, misaka ngadto sa ibabaw.

Basaha og dungan isip usa ka klase ang Daniel 3:1–18.
Ipasulat og usab sa mga estudyante ang mga bersikulo 17–18
diha sa ilang kaugalingon nga mga pulong. Ipangutana: Unsa
man ang gisulti niadto nga mga bersikulo mahitungod sa ki-
naiya niadtong batan-ong mga lalaki ? Ituwad ang garapon
ug uyuga ang bola nga mosaka sa ibabaw samtang maghisgut
kamo sa mga bersikulo. Dapita ang usa ka estudyante aron
mosulti kon unsa ang nahitabo sa katapusan sa istorya o ba-
saha og dungan ang mga bersikulo 19–27. Pangutan-a ang
mga estudyante:

• Kon kamo anaa sa susama nga sitwasyon, unsa kaha ka li-
sud ang paghimo og sakto nga desisyon?

• Unsa man ang nakatabang kanato sa paghimo og sakto nga
mga desisyon karon?

S  M  T  W  TH  F  S

“Akong nasayran nga ang inspirasyon mas moabut
ingon nga usa ka pagbati kay sa usa ka tingog.

“Mga batan-on, pagpabilin nga andam sa pagtubag sa
inspirasyon.

“Akong nasayran usab nga ang mahinungdanon nga
katuyoan sa Pulong sa Kaalam adunay kalabutan sa
pinadayag.

“Gikan sa panahon nga kamo gagmay pa kaayo kami
nagtudlo kaninyo sa paglikay sa tsa, kape, ilimnong
makahubog, tabako, drugas, ug bisan unsa pa nga mga
butang nga makadaut sa inyong panglawas….

“Kon ang usa ka tawo anaa ‘ubos sa impluwensya’
mahimong maglisud sa pagpaminaw sa yano nga sulti,
sa unsang paagi sila makatubag sa espirituhanon nga
mga pag-aghat nga motandog sa ilang labing talandu-
gon nga mga pagbati?

“Ingon ka bililhon sama sa Pulong sa Kaalam ang bala-
od sa panglawas, tingali mas bililhon kini kaninyo sa
espirituhanon kay sa pisikal nga paagi” (sa Conference
Report, Okt. 1979, 28–29; o Ensign, Nob. 1979, 20).

Ang Basahon ni Daniel
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• Ang pagbalibad sa pagsimba sa mini nga dios takus ba sa
mga kinabuhi sa tulo ka lalaki kon ang Ginoo wala pa mo-
luwas kanila gikan sa kalayo? Ngano man? (tan-awa sa
Alma 14:8–11; 60:13; tan-awa usab sa mga komentaryo
alang sa Daniel 3:1–18 ug 3:19–23 sa Old Testament: 1 Kings–
Malachi, pp. 299–300).

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang daw “nagdila-
ab nga mga hudno” nga ilang giatubang kon sila dili mopili
sa pagserbisyo sa kalibutanon nga mga istilo ug mga gipang-
buhat sa atong panahon karon. Ilista ang mga tubag diha sa
pisara kon ganahan sila. Hinumdumi nga ang tulo ka mga la-
laki wala mag-inusara sa ilang kasakit (tan-awa sa b. 25).
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77 ug hisguti ang
hugpong sa mga pulong “nga sila unta sa kanunay makaba-
ton sa iyang Espiritu uban kanila.” Tabangi ang mga estud-
yante nga makasabut nga, sama sa tulo ka mga lalaki diha sa
nagdilaab nga hudno, sila dili kinahanglan nga mag-inusara.

Mahimo nimong basahon ang Daniel 6 pinaagi sa pagsangun
sa lainlaing mga estudyante sa pagbasa sa mga bahin sa tig-
saysay, sa representante sa masinahon nga mga presidente ug
mga prinsipe, Haring Dario, ug Daniel. Human sa pagbasa sa
mga bersikulo 1–10 pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang nahukman ni Daniel nga buhaton bisan pa
man sa balaod sa hari? (tan-awa sa komentaryo alang sa
Daniel 6:10 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 303).

• Ngano nga kadto usa man ka lisud nga desisyon?

• Unsa man ang inyong bation mahitungod niadtong kinsa
makahimo sa pagbuhat sa sakto nga desisyon sa ingon ka
lisud nga mga kahimtang?

Ipadayon ang nahabilin nga kapitulo. Basaha ang 1 Nephi 1:20
ug Alma 30:60 ug pangutan-a ang mga estudyante kon hain sa
grupo sa mga tawo diha sa Daniel 6 ug sa unsang paagi nga
ang mga baruganan niadto nga mga kasulatan magamit.

Ibaling ang atensyon sa imong mga estudyante ngadto sa tulo
ka mga hulagway nga nakabutang ug pangutana kon unsa
ang komon niadto nga mga istorya. Basaha sa makausa pa
ang saad diha sa Alma 36:3 (tan-awa usab sa Mosiah 23:21–22;
Alma 37:37) ug ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitu-
ngod sa gahum sa Ginoo aron sa pagtabang kanato sa mga
panahon sa problema samtang kita mobutang niya og una sa
atong mga kinabuhi.

Isip usa ka lahi nga pagtudlo niining scripture block, mahimo ni-
mong ikonsiderar ang pagtandi sa mga kasinatian ni Daniel ug
sa iyang mga higala sa kinabuhi ni Jose sa Genesis 37; 39–41.

Daniel 2:1–23. Ang pamaagi diin si Daniel nagtinguha sa
interpretasyon sa damgo ni Nabucodonosor usa ka sum-
banan alang kanato sa pagpangayo og tabang sa Ginoo
sa atong mga kinabuhi. (15–20 ka minutos)

Pahinumdom: Ang basahon ni Daniel naglakip sa pipila ka
mga damgo ug mga panan-awon. Gawas sa damgo ni

Nabucodonosor, kini nga manwal dili detalyado nga mosusi
niini. Ang pipila ka mga bahin niini nga mga panan-awon
mahimong mas masabtan pinaagi sa pagtuon sa mga ko-
mentaryo sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (pp. 304–9).
Hinoon, timan-i og maayo nga ang kadaghanan sa kahulu-
gan niini wala gipadayag bisan ngadto ni Daniel (tan-awa sa
Daniel 12:4, 8–9). Si Propeta Joseph Smith nagtudlo nga “sa
higayon nga ang Dios mohatag og usa ka panan-awon sa
usa ka imahe, o hayop, o hulagway sa bisan unsa nga ma-
tang, Siya sa kanunay mohimo sa Iyang kaugalingon nga
responsable sa paghatag og pinadayag o interpretasyon sa
kahulugan niini, kondili kita dili responsable o adunay tulu-
bagon alang sa atong pagtuo diha niini” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 291). Ipokus niadto nga mga panan-
awon nga ang mga kasulatan ug ang mapanagnaon nga ko-
mentaryo naghatag kanato og mga himan sa pagsabut.

Sultihi ang imong mga estudyante nga ikaw nagdamgo kaga-
bii ug nga ikaw gusto nga sila mohulagway niini nganha ka-
nimo ug mosulti kon unsa ang gipasabut niini. Pangutan-a
sila kon unsa ang ilang bation ug kon unsa ang ilang buhaton
kon ang ilang mga kinabuhi magdepende sa ilang tukma nga
pagbuhat sa ingon. Sultihi sila nga ang ingon nga sitwasyon
susama sa kang Daniel diha sa Daniel 2.

I-summarize ug basaha ang pinili nga mga bersikulo gikan sa
Daniel 2:1–13 aron sa pagtabang sa mga estudyante nga ma-
sabtan ang asoy. Ipabasa og maayo sa mga estudyante ang mga
bersikulo 14–23 ug ipapangita kon unsa ang gibuhat ni Daniel
aron sa pagsulbad sa problema nga giatubang niya ug sa uban.
Samtang ang mga estudyante magbasa, i-drowing ang mosu-
nod nga diagram diha sa pisara, dili isulat ang mga pulong:

Samtang imong sulatan ang diagram, ipasulti og usab kon giun-
sa ni Daniel pagtinguha ang tabang sa Ginoo. Tabangi sila nga
makasabut kon sa unsang paagi nga kini naghatag og sumba-
nan alang kanato sa pagpangita og mga tubag sa atong mga
problema. Hisguti ang matag elemento ug kon ngano nga ingon
kini ka importante alang kanato sama kang Daniel kaniadto.

Daniel 2; 4–5; 7–12. Ang Ginoo naghatag sa iyang mga
propeta ug mga manalagna og gahum sa pagpanagna
mahitungod sa umaabut ug sa paghubad sa mga damgo
ug mga timailhan. (30–40 ka minutos)

Pagdrowing og outline sa pipila ka mga karatula sa dalan diha
sa pisara. Pagpili og mga pulong gikan sa mosunod nga mga
pinulongan nga dili pamilyar sa imong mga estudyante ug

Problema Paghimo 
og plano

Pangayo og 
tabang gikan 
sa matinud-
anon nga 

mga higala

Matinguhaon 
nga 

pag-ampo
Tubag Pagdayeg

Daniel 1–12

239



isulat ang pulong diha matag karatula: gevaar (Dutch), gefahr
(German), peligro (Spanish), fara (Swedish), perigo (Portuguese).
Pangutan-a ang mga estudyante kon aduna bay usa kanila ang
makahubad sa kahulugan niining mga karatula. (Kining tanan
nagpasabut nga “makuyaw.”) Ipangutana: Nganong impor-
tante man nga masabtan ang kahulugan niini nga mga karatu-
la kon kamo makakita niini diha sa usa ka dili pamilyar nga
dalan? Basaha ang HJS, 2 Pedro 1:20 ug ipangutana:

• Kinsa man ang adunay katungod sa paghubad sa kasula-
tan alang sa Simbahan karon?

• Sa unsang paagi nga ang abilidad sa propeta sa paghubad
sa kasulatan magamit sa butang sa leksyon uban sa mga
karatula sa dalan?

Basaha uban sa mga estudyante ang mosunod nga mga kasula-
tan: Daniel 2:47; 4:4–5, 8–9, 18; 5:10–12. Pangutan-a sila kon nga-
no nga ang mga tawo pabalikbalik nga mitawag ni Daniel aron
sa paghubad sa mga damgo. (Sila nasayud nga siya adunay ga-
hum gikan sa Dios sa pagsabut niini.) Tabangi sila nga makasa-
but nga ang Ginoo mipanalangin usab kanato og mga propeta
kinsa, sama ni Daniel, adunay espiritu sa pagpanagna sa pag-
hubad sa mga panghitabo sa ilang mga panahon ug sa pagha-
tag og tukma nga tambag. Tungod kay siya mopadayag sa
iyang kabubut-on ngadto sa iyang propeta, kita makasunod sa
propeta uban sa pagsalig. Ipakigbahin ang mosunod nga pama-
hayag gikan sa 1980 nga pamahayag sa Unang Kapangulohan
ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Pahinumdumi ang mga estudyante mahitungod sa abilidad
ni Daniel sa paghubad sa damgo ni Nabucodonosor (tan-awa
sa sugyot sa pagtudlo alang sa Daniel 2:1–23). Basaha ang
Daniel 2:27–28 uban kanila ug pangutana: Unsa man ang ka-
matuoran mahitungod sa sakto nga interpretasyon sa mga
damgo ang gitudlo ni Daniel sa hari?

Basaha ug hisguti og kadali sa mga estudyante ang mosunod
nga tulo ka mga ehemplo sa mga damgo ug mga panan-awon
ni Daniel sa umaabut:

• Usa ka panan-awon sa umaabut nga gingharian sa Dios
dinhi sa yuta (tan-awa sa Daniel 7:13–14; tan-awa usab sa
sugyot sa pagtuon alang sa Daniel 7:9–14)

• Usa ka panan-awon kalabut sa pag-anhi sa Mesiyas ngadto
sa Jerusalem (tan-awa sa Daniel 9:25)

• Usa ka panan-awon kalabut sa kalainan tali sa mga dautan
ug sa mga matarung sa katapusang mga adlaw (tan-awa sa
Daniel 12:10)

Basaha ang 1 Nephi 22:2 ug pangutan-a ang mga estudyante
kon giunsa ni Daniel pagkahibalo sa umaabut nga mga pang-
hitabo. Ipabasa nila ang Mosiah 8:17 sa hilum nga paagi.
Pagdapit og usa o duha ka mga estudyante sa pagpakigbahin
sa ilang nakat-unan mahitungod sa mga manalagna gikan ni-
ana nga bersikulo. Tabangi sila nga makasabut nga ang pipila
sa mga damgo ni Daniel naghisgut mahitungod sa ulahing
mga adlaw. Girekord ni Daniel kadtong mga pinadayag aron
mapreserbar kini hangtud sa atong panahon. Tudloi ang in-
yong mga estudyante nga agig dugang kang Daniel, ang
ubang mga propeta sa karaan nakakita sa atong panahon ug
mirekord sa ilang sagradong mga kasinatian. Kining nakare-
kord nga mga pinadayag gitawag og mga kasaulatan, nga
ania nato karon ug mahimong matun-an. Kining gasa sa pag-
panagna nagtugot kanato sa pagbasa sa mga kasulatan kay
nasayud nga kini magamit nato.

Diha sa pisara, ilista ang pipila sa mga pagtulun-an sa prope-
ta karon gikan sa labing bag-o nga kinatibuk-ang komperen-
sya, sama diha sa sugyot alang sa pagtudlo sa Ezequiel
3:17–21 (pp. 186–87). Hangyoa ang mga estudyante sa paghu-
nahuna mahitungod sa tambag nga sila hilabihan nga nan-
limbasug sa pagsunod ug awhaga sila nga mosalig sa
panglantaw sa atong propeta ug magsugod karon sa pagsu-
nod niana nga tambag.

Daniel 2:28–45 (Scripture Mastery, Daniel 2:44–45).
Ang Simbahan mao ang gingharian sa Dios nga na-

establisar na dinhi sa yuta sa ulahing mga adlaw. Kini nga
gingharian motubo ug mopuno sa yuta. (25–30 ka minutos)

Diha sa pisara, isulat ang bulawan, pilak, tumbaga, puthaw, yu-
tang kulonon, bato, ug bukid. Ipabasa sa mga estudyante ang
Daniel 2:31–35, ug hangyoa sila sa pagdrowing og usa ka hu-
lagway diha sa damgo (usa ka tawo-tawo mahimo ra) ug bu-
tangi og pangalan ang mga parte niini gamit ang mga pulong
gikan sa pisara.

Basaha ang interpretasyon ni Daniel uban sa imong mga es-
tudyante (bb. 36–45) ug hisguti kon sa unsang paagi kini na-
tuman (tan-awa sa mga komentaryo alang sa Daniel 2:31–45
ug 2:44–45 diha sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 298–99).
Pabutangi sa mga estudyante og pangalan kon unsa nga mga
gingharian ang girepresentar sa mga butang diha sa pisara
samtang maghisgut ka sa interpretasyon sa damgo. Gamita
ang nag-uban nga hulagway isip usa ka pakisayran:

“Kami nagtuo nga ang espiritu sa pagpanagna ug pag-
padayag anaa uban kanato. ‘Kami nagtuo sa tanan nga
gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag niya karon,
ug kami nagtuo nga siya mopadayag pa og daghan
nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kala-
but sa Gingharian sa Dios’ (Mga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo 1:9). Ang kalangitan wala masilyo; ang
Dios nagpadayon sa pagpamulong ngadto sa iyang
mga anak pinaagi sa usa ka propeta nga may gahum
sa pagpahayag sa iyang pulong, karon sama sa iyang
gibuhat sa karaan” (sa Conference Report, Abr. 1980,
76; o Ensign, Mayo 1980, 52).

Ang Basahon ni Daniel
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Hisguti kon sa unsang paagi nga ang Simbahan napahiuli pi-

naagi kang Propeta Joseph Smith “sa mga adlaw niini nga

mga hari” (Daniel 2:44). Pangutan-a ang mga estudyante:
• Sa unsang paagi nga ang pagtubo sa Simbahan––gikan sa

unom ka mga miyembro pagka 1830 ngadto sa minilyon ka
mga miyembro karon––sama sa bato diha sa damgo sa hari?

• Unsa ang buot ipasabut nga ang bato “gikan sa usa ka bu-
kid gisapsap nga walay kamot” (Daniel 2:45)? (Ang bato, o
gingharian sa Dios, dili hinimo sa tawo; tan-awa usab sa
D&P 65:2.)

• Unsa ang buot ipasabut nga ang gingharian “dili gayud
malumpag” o “mahabilin sa lain nga katawhan” (Daniel
2:44)? (Sa katapusan, ang tanang hinimo sa tawo nga mga
gingharian matapos. Bugtong ang gingharian lamang sa
Dios ang magpabilin sa kahangturan.)

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente
Gordon B. Hinckley kon sa unsang paagi kita mahimong per-
sonal nga makatabang sa katumanan niana nga damgo:

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang ilang mahimo
aron sa paggamit sa tambag ni Presidente Hinckley “sa pag-
padayon niini nga buhat sa tibuok kalibutan.”

Daniel 7:9–14. Sa dili pa ang iyang Ikaduhang Pag-anhi,
si Jesukristo mobalik ngadto sa Adam-ondi-Ahman.
(25–30 ka minutos)

Kon anaa, pakita og usa ka litrato sa walog sa Adam-ondi-
Ahman o isulat ang pangalan diha sa pisara. Pangutan-ang
mga estudyante kon nahibalo ba sila asa nahimutang ang
Adam-ondi-Ahman (tan-awa sa D&P 116:1 ug sa Mapa 11
“Ang Missouri-Illinois nga Dapit sa Tinipong Bansa sa
America” diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan). 
Ipabasa nila ang Doktrina ug mga Pakigsaad 107:53–57 ug
ihulagway kon unsa ang nahitabo didto sa karaang panahon.
Sultihi sila nga nakita ni Daniel ang importante nga panghita-
bo sa umaabut nga mahitabo didto. Uban sa tabang sa ula-
hing adlaw nga pinadayag, mahimo kitang mahibalo og
dugang pa mahitungod sa iyang panagna.

Basaha ang Daniel 7:9–14 uban sa imong mga estudyante ug
hangyoa sila sa paghulagway sa mahitabo atol sa dakong ti-
gum sa konseho didto sa Adam-ondi-Ahman (tan-awa sa
mga komentaryo alang sa Daniel 7:9–14; 7:13–14; ug 7:14 diha
sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 305–6). Ipangutana: Pila
man ka mga tawo ang maanaa didto? (tan-awa sa b. 10).

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 27:5–13, nga naghu-
lagway sa usa ka tulumanon sa sakrament nga ipahigayon ni
Kristo sa katapusang mga adlaw. Si Elder Bruce R. McConkie

“Ngadto sa akong mga kaigsoonan bisan asa, ako ka-
mong gitawag aron sa pagpanghimatuod og usab sa
inyong pagtuo, sa pagpadayon niini nga buhat sa tibu-
ok kalibutan. Mas mapalig-on ninyo kini sa pamaagi
sa inyong pagpakabuhi. Himoa ang ebanghelyo nga
mahimo ninyong espada ug inyong taming. Ang ma-
tag usa kanato usa ka parte sa labing mahinungdanon
nga kawsa dinhi sa yuta. Ang doktrina niini nagagikan
sa pagpadayag. Ang priesthood niini nagagikan sa ba-
laang pagtugyan. Laing saksi ang nadugang sa pagpa-
matuod niini mahitungod kang Ginoong Jesukristo.
Kini ang literal nga gamayng bato sa damgo ni Daniel
nga ‘bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay giga-
mit nga mga kamot [aron] mokaylap, hangtud kini
mopuno sa tibuok yuta’ (D&P 65:2)” (sa Conference
Report, Sept.–Okt. 1995, 95; o Ensign, Nob. 1995, 72).

MGA GINGHARIAN NGA
GIREPRESENTAHAN

Ulo nga bulawan nga lunsay
Imperyo sa Babelonia

Dughan ug mga bukton 
nga salapi
Imperyo sa Mede ug Persia

Tiyan ug mga paa nga tumbaga
Imperyo sa Macedonia

Mga bitiis nga puthaw
Imperyo sa Roma

Mga tiil ug mga tudlo sa tiil nga 
puthaw ug yutang kulonon
Mga sa gingharian nga mitunga human 
sa pagkahagsa sa Imperyo sa Roma

Damgo ni Nabucodonosor

Daniel 1–12

241



misulat nga kini nga tulumanon “mahimong parte sa dako
nga konseho didto sa Adam-ondi-Ahman” (The Millennial
Messiah, 587). Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa ang mahitabo atol niini nga konseho ug kinsa man
ang maanaa didto?

• Sumala sa Doktrina ug mga Pakigsaad 27:14, kinsa pa man
ang mahimong malakip?

• Unsa man ang kalainan niini sa sinemana nga sakrament
miting?

Ipakigbahin sa mga estudyante ang paghulagway ni
Presidente Joseph Fielding Smith mahitungod niining panag-
tigum gikan sa komentaryo alang sa Daniel 7:13–14 diha sa
Old Testament: 1 Kings–Malachi (p. 305). Ipangutana:

• Unsa man ang kalainan niini nga yuta nga ang
Manluluwas na ang magmamando niini?

• Unsaon man ninyo sa paglambo––unsa man ang inyong
mausab sa inyong mga kinaiya ug pamatasan?

Daniel 9:1–19. Ang pangamuyo ni Daniel ngadto sa Ginoo
alang sa iyang katawhan naghatag og ehemplo sa mata-
rung nga pag-ampo. (15–20 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante, base sa unsa ang ilang na-
kat-unan mahitungod kaniya, unsa ka epektibo sa ilang huna-
huna ang pagpakigsulti ni Daniel sa Dios. Basaha ang Daniel
9:1–6, 9–11, 16, 19 uban nila ug ilista ang mga elemento sa
pag-ampo ni Daniel nga makatudlo kanato kon unsaon sa
paghimo sa atong mga pag-ampo nga mas epektibo (tan-awa
sa komentaryo alang sa Daniel 9:1–19 diha sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 307; tan-awa usab sa Ang Giya ngadto sa

mga Kasulatan, “pag-ampo,” pp. 185–86). Ipasabut og maayo
nga si Daniel nakadawat og tubag sa iyang pag-ampo (tan-
awa sa bb. 20–27).

Ipakigbahin sa mga estudyante ang panudlo ni Presidente
Ezra Taft Benson mahitungod sa pag-ampo:

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin, bisan asa sa
leksyon karon o gikan sa personal nga kasinatian, kon unsa
ang ilang nakat-unan mahitungod sa paghimo sa mga pag-
ampo nga mas epektibo.

“Kon mag-ampo kamo––kon makigsulti kamo sa in-
yong Langitnong Amahan––inyo ba gayud nga gisulti
ang inyong mga problema ngadto Kaniya? Inyo ba
Siyang gipahibalo sa inyong mga pagbati, inyong mga
pagduhaduha, inyong mga kawalay kasiguroan, inyong
mga kalipay, inyong hilabihan nga mga tinguha––o ang
pag-ampo usa lamang ka naandang pagpadayag gamit
ang samang mga pulong ug hugpong sa mga pulong?
Inyo bang gipamalandongan ang inyong gusto gayud
nga isulti? Migahin ba kamo og panahon sa pagpami-
naw ngadto sa mga pag-aghat sa Espiritu? Ang mga tu-
bag sa pag-ampo moabut sa kasagaran pinaagi sa
hinagawhaw nga tingog ug maila sa atong kahiladman,
kinauyukan nga mga pagbati. Ako mosulti kaninyo nga
mahimo kamong masayud sa kabubut-on sa Dios kala-
but sa inyong kaugalingon kon mogahin kamo og pana-
hon sa pag-ampo ug sa pagpaminaw” (“To ‘the Rising
Generation,’” New Era, Hunyo 1986, 8).

Ang Basahon ni Daniel
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Pasiuna
Ang basahon ni Oseas nagsugod sa usa ka seksyon sa Daang
Tugon (Oseas hangtud sa Malaquias) nga usahay gitawag og
ang “mas gamay nga mga propeta.” Gitawag sila og “mas ga-
may” tungod kay ang ilang mga basahon mas mubo kay sa
mga basahon nila ni Isaias, Jeremias, ug Ezequiel.

Si Oseas nagpuyo sa samang panahon nila ni Isaias, Miqueas,
ug Amos, ug ang mga tuig sa iyang pagpangalagad (mga 755
hangtud sa 715 b.c.) malisud nga mga panahon. Ang kalinaw
ug kauswagan natapus, ang mga pagsupak diha sa dapit mi-
saka, ug ang langyaw nga mga nasud miataki. Ang ginghari-
an sa Israel mihimo og mga pakig-alayon sa pagano nga mga
nasud, nga mas mipasayon alang sa iyang katawhan sa pag-
hangup sa ilang mga kustombre. Ang Israel nagkaus-us ngad-
to sa pagsimba og mga dios-dios, lakip na ang imoral nga
mga ritwal niini sa sekswal nga paagi.

Sama sa mga propeta sa Daang Tugon, si Oseas migamit og
mga pasumbingay aron sa pagpahayag sa iyang mensahe. Sa
inyong pagtuon sa Oseas, pangitaa kon giunsa paggamit sa
propeta ang simbolismo sa pakigsaad sa kaminyoon sa pagsa-
way sa Israel tungod sa paglapas sa iyang mga pakigsaad
ngadto sa Dios ug sa pagsimba hinoon og mga dios-dios. Si
Oseas mipamatuod mahitungod sa gugma sa Dios alang sa
iyang katawhan ug sa iyang pagkaandam sa pagpasaylo ug
dili sa “pakigbulag” kanila kon sila mobalik ngadto kaniya.

Pangitaa usab ang mosunod nga upat ka mga tema nga giga-
mit ni Oseas sa pagtudlo sa iyang mensahe:

• Pagsimba sa Israel og mga dios-dios

• Uban pang kadautan sa Israel

• Nag-angat nga pagkabihag sa Israel

• Pagpundok ug katubsanan sa Israel sa ulahing mga adlaw

Alang sa dugang impormasyon, tan-awa sa Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan, “Oseas” (p. 184) ug sa pasiuna sa Oseas diha
sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (p. 103).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang paglapas sa sagrado nga mga pakigsaad nagdala sa

paghukom sa Dios (tan-awa sa Oseas 2:6–13; 4:1–6; 5:1–7;
7:12–13; 8:7–8; 9:7–12).

• Ang Ginoo nahigugma sa iyang mga anak ug modawat ug
mopasaylo niadtong kinsa maghinulsol ug moduol ngadto
kaniya (tan-awa sa Oseas 2:14–23; 6:1–3; 14; HJS, Oseas 11:8).

• Ang kaangayan ug kalooy sa Dios mga ebidensya sa iyang
gugma alang sa iyang mga anak (tan-awa sa Oseas 1–14).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Oseas 1–3. Ang Ginoo motabang kanato aron mag-
hinulsol, ug siya mopasaylo kanato kon atong bu-

haton. (25–30 ka minutos)

Ipakita diha sa pisara ang litrato sa usa ka pangasaw-onon ug
usa ka pamanhonon. (Gamit og litrato sa magtiayon nga wa-
lay nakaila, sama sa gikan sa pamantalaan o magasin.)
Pangutan-a ang mga estudyante:

• Nganong importante man ang kaminyoon?

• Unsa nga mga kinaiya ang inyong gikonsiderar nga impor-
tante sa usa ka kapikas?

• Unsa man ang gipadayag sa Ginoo mahitungod sa kaim-
portante sa kaminyoon? (tan-awa sa D&P 131:1–4).

• Unsa nga mga saad ang iyang gihimo niadtong kinsa mag-
minyo diha sa templo ug magpabilin nga takus? (tan-awa
sa D&P 132:19–20).

Butangi og pangalan ang pangasaw-onon ug pamanhonon di-
ha sa litrato nila ni “Gomer” ug “Oseas.” Sultihi ang mga es-
tudyante nga ang Ginoo migamit kang propeta Oseas ug sa
simbolo sa pakigsaad sa kaminyoon aron sa pagtudlo sa ka-
tawhan sa Israel mahitungod sa kasagrado sa ilang mga pa-
kigsaad ngadto kaniya. Basaha ang Oseas 1:1–2 uban sa
imong mga estudyante ug ipangutana: Kon si Oseas nagre-
presentar sa Ginoo ug si Gomer nagrepresentar sa Israel, unsa
man ang mensahe sa Oseas 1?

Ipabasa sa mga estudyante ang Oseas 1:3–11 ug ipalista ang
mga pangalan sa mga anak. Hisguti ang kahulugan sa ilang
mga pangalan ug unsa ang gisulti sa Ginoo sa Israel (tan-awa
sa komentaryo alang sa Oseas 1:4–11 diha sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 105). Idugang ang gisulat nga mga panga-
lan nga “Israel” ngadto sa pangasaw-onon ug “ang Ginoo”
ngadto sa pamanhonon ug hangyoa ang mga estudyante sa
pag-summarize kon sa unsang paagi nga magamit kadtong gi-
sulat nga mga pangalan ngadto kang Gomer ug Oseas.

Ipabasa sa mga estudyante ang Oseas 2:1–5 ug pahisguti kon
sa unsang paagi nga ang pagsimba og mga dios-dios nagdala
og grabe nga mga paghukom ngadto sa Israel. Ipangutana:

• Gikan niadtong mga bersikulo, unsa man ang gibati sa
Ginoo sa dihang ang Israel wala magmatinud-anon?

• Sa inyong hunahuna ang Ginoo mobati ba og ingon kaguol
kon kita dili magmatinud-anon?
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Basaha ang Oseas 2:6–13 ug ilista ang mga silot nga gipaham-
tang sa Ginoo tungod sa pagkadili matinud-anon sa Israel.
Basaha ang mga bersikulo 14–23 ug ilista ang mga saad nga
gihimo sa Ginoo ngadto sa Israel kon kini maghinulsol ug
mobalik ngadto kaniya.

Basaha ang Oseas 3:1–3. Ipasabut nga diha sa kapitulo 1 ang
Ginoo mimando kang Oseas nga (nagsimbolo nga) makig-
minyo sa usa ka babaye kinsa nakahimo og sekswal nga sala,
ug siya mituman. Diha sa mga kapitulo 2 siya wala magmati-
nud-anon kang Oseas, ug ang Ginoo mitandi sa iyang pagpa-
napaw ngadto sa apostasiya sa Israel, mihulagway sa iyang
silot, ug gipadayon ang saad sa pagpasaylo ug pagbalik. Diha
sa kapitulo 3 ang Ginoo mimando kang Oseas sa pagtubos sa
iyang asawa gikan sa pagka-ulipon, mao nga iya siyang gipa-
lit og kinse ka piraso nga pilak.

Basaha ang Oseas 3:4–5 ug ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang gibuhat ni Oseas kang Gomer su-
sama sa gibuhat sa Ginoo sa Israel ug sa tanan niyang mga
anak? (tan-awa sa komentaryo alang sa Oseas 3:2 diha sa
Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 106).

• Unsa man ang gitudlo niini kanato mahitungod sa pagka-
andam sa Ginoo sa paghigugma ug pagtubos kanato?

Hatagi ang matag estudyante og hulagway sa Manluluwas o
pagpakita og usa ka dako nga hulagway diha sa atubangan sa
klase. Hangyoa ang imong mga estudyante sa pagtan-aw sa
hulagway samtang nagbasa ka og kusog sa mosunod nga
mga kasulatan: Oseas 2:14–15, 19–20; 3:2–3; 6:6; 13:14; ug
14:1–9. Ipangutana:

• Unsa man ang inyong gibati sa dihang nadungog ninyo
kadto nga mga pulong?

• Unsa man ang gibati sa Manluluwas mahitungod ninyo?

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga
pagpamatuod mahitungod kang Kristo ngadto sa klase.
Mahimo usab kamo nga mobasa o mokanta sa “I Stand All
Amazed” (Hymns, nu. 193).

Oseas 1–3. Ang nagsimbolo sa relasyon tali ni Oseas ug
Gomer nagtudlo kanato sa gugma sa Ginoo alang sa
iyang mga anak ug sa iyang pasalig sa mga pakigsaad
nga iyang gihimo ngadto kanila. (20–25 ka minutos)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mas makasabut sa
istorya mahitungod kang Oseas ug Gomer, ipabuhat nila ang
mga kalihokan A ug B alang sa Oseas 1–3 diha sa ilang mga
giya sa estudyante sa pagtuon.

Ang Basahon ni Oseas
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Pasiuna
Si propeta Joel nagpuyo tingali sa mga tunga-tunga sa 850
ug 740 b.c., apan kini nga mga petsa dili sigurado (tan-awa
sa “Ang mga Hari ug ang mga Propeta sa Israel ug sa Juda,”
pp. 268–271). Nasayud kita nga si Joel gipadala ngadto sa
habagatang gingharian sa Juda nga adunay mensahe alang
kanila sa paghinulsol o malaglag (tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Joel,” p. 104). Gihulagway usab ni
Joel ang mga kahimtang sa atong panahon, ug ang mensahe
nga iyang gihatud ngadto sa mga Judeo sa karaang pana-
hon magamit usab nato (tan-awa sa pasiuna sa Joel diha sa
Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 83).

Sa inyong pagtuon sa basahon ni Joel, pangitaa ang mga pag-
tulun-an nga makatabang kaninyo nga maandam alang sa
mahinungdanong mga panghitabo sa katapusang mga adlaw.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Makalilisang nga mga gubat, mga pagkagun-ob, ug natu-

ral nga mga katalagman molaglag niadtong kinsa hinog
na diha sa pagkadautan sa wala pa ug atol sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo (tan-awa sa Joel 1; 2:1–11, 28–32;
3:1–16).

• Kinahanglan gayud nga kita modangup ngadto sa Ginoo
agig pagpangandam alang sa iyang Ikaduhang Pag-anhi
(tan-awa sa Joel 1:13–15, 19; 2:12–18, 32; tan-awa usab sa
D&P 133:10–19).

• Dagko nga espirituhanon ug pisikal nga mga panalangin
ang moabut sa mga matarung sa panahon ug human sa
mga kalaglagan nga may kalabutan sa Ikaduhang Pag-anhi
(tan-awa sa Joel 2:28–32; 3:15–21).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Old Testament Video presentation 21, “The Second
Coming,” nagamit og duha ka mga analohiya sa pag-

pakita sa kaimportante sa pagpangandam alang sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Kristo (tan-awa sa Old Testament Video Guide alang
sa mga sugyot sa pagtudlo).

Joel 1–3. Nakita ni Joel ang mga adlaw sa dili pa ang
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo ug mihatag og tambag
mahitungod kon unsaon sa pag-andam alang niini. (20–25
ka minutos)

Sultihi ang mga estudyante nga sa dihang si Moroni mipakita
ngadto kang Propeta Joseph Smith, iyang gikutlo ang Joel
2:28–32 ug miingon nga “kini wala pa matuman, apan hapit
na mahitabo” (Joseph Smith––Kasaysayan 1:41). Ipabasa nila
ang Joel 2:28–32 ug pangutan-a sila kon unsa ang ilang gibati
mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo ug sa mga
panghitabo nga mag-una niini. Basaha ang Joel 2:11. Isugyot
ngadto sa mga estudyante nga ang pulong dako tingali nagpa-
sabut sa gibug-aton sa Ikaduhang Pag-anhi, apan nga ang
panghitabo mahimong makalipay ug makahadlok.

Ipapangita sa mga estudyante ang Joel 2–3 ug ipatino kon un-
sa ang makahuluganon o makatabang sa pagpangandam
alang sa dako nga mga panghitabo sa katapusang mga adlaw
(pananglitan, tan-awa sa Joel 2:12–13; 3:16–21). Basaha ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 38:30 ngadto sa imong mga estud-
yante ug hisguti ang kalainan nga mahimo sa pagkaandam
atol sa Ikaduhang Pag-anhi. Kon kamo aduna pay oras, mahi-
mo kamong mokonsiderar sa pagtandi sa Joel 2–3 sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 43:17–30 ug 45:39–59.

Aron makatabang sa mga estudyante nga makasabut sa di-
rekta nga paggamit sa mga pagtulun-an ni Joel diha sa ilang
mga kinabuhi, ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa nga bahin nianang katapusang gubat sa maayo batok
sa dautan ang giawayan na? (tan-awa sa D&P 76:25–30).

• Sa unsang paagi nga kana nga gubat susama sa
Armageddon?

• Kinsa man ang mga bayani niini nga gubat?

• Kinsa man ang mga nangamatay?

• Kinahanglan ba kita nga anaa sa pagsulong o sa pagdepensa
diha niini nga gubat? (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 6:10–18).

• Sa unsa nga paagi nga ang tambag ni Joel makatabang ka-
nato sa epektibong paagi sa pagpangandam alang niini nga
gubat?

Joel 1–3
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Pasiuna
Si Amos gitawag nga mahimong propeta sa panahon nga adu-
nay pag-uswag sa Israel ug sa Juda ug kinahanglang mohatag
og mensahe sa kalaglagan nga sa dili madugay moabut ngad-
to sa mga dili masulundon ug nagsimba og dios-dios. Ang ba-
sahon ni Amos usa ka maayo nga pagka-organisar ug tukma
nga pagkahugpong sa mga pagtulun-an sa propeta. Ang iyang
mensahe unang gitumong ngadto sa amihanan nga gingharian
sa Israel (tan-awa sa Amos 2:6–9:15), apan nanagna usab siya
batok sa Juda ug sa mga nasud nga nagsimba og dios-dios nga
naglibut kanila (tan-awa sa Amos 1:3–2:5).

Alang sa dugang nga impormasyon, tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Amos” (p. 9) ug sa pasiuna sa
Amos diha sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (p. 89).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga paghukom sa Dios moabut ngadto sa mga dau-

tan (tan-awa sa Amos 1–2).

• Ang Ginoo kanunay nga nagtrabaho pinaagi sa mga prope-
ta sa pagpadayag sa iyang kabubut-on ug sa pagpasidaan
sa iyang katawhan (tan-awa sa Amos 3:7; 7:1–9, 14–17).

• Ang Ginoo usahay mogamit og gubat, kagutom, kamatay,
o laing mga katalagman sa pagdani sa iyang mga anak sa
paghinulsol ug pagbalik ngadto kaniya (tan-awa sa Amos
3:9–15; 4; 6; 8; 9:1–10).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Amos 1–3. Ang Ginoo mipahamtang sa iyang mga paghu-
kom ngadto sa Juda ug sa Israel sa karaang panahon
alang sa samang mga rason sa iyang pagpasidaan mahi-
tungod sa mga silot niining ulahing mga adlaw. (20–25 ka
minutos)

Sa wala pa ang klase, paggunting og walo ka mga piraso sa
papel nga mga upat ka pulgada o napulo ka sentimetro
kwadrado. Butangi og pangalan ang pito niini sama sa mosu-
nod: Siria (Damasco), Philistia (Gaza), Ponicia (Tiro), Edom,
Ammon, Moab, ug Juda. Tarunga og sunog ang mga kilid sa
matag papel. Hutda og sunog ang ikawalo nga papel, ibutang
ang mga abu niini diha sa usa ka gamay, klaro nga botelya,
ug butangi og pangalan ang botelya og “Israel.”

Ipakita sa mga estudyante ang mga piraso sa papel nga adu-
nay sunog sa mga kilid ug ipangutana: Pananglitan usa ka
propeta ang mopakita kanimo niini nga mga papel, unsa man
kaha ang ipasabut niini? Ipakita ang botelya nga gibutangan
og pangalan nga “Israel” ug pangutana kon unsa kaha ang
ipasabut niana kon itandi sa ubang mga piraso.

Ipatan-aw sa mga estudyante ang Amos 1:3–2:5 ug ipapangita
kon unsa ang giingon sa Ginoo pinaagi kang propeta Amos
nga nagpasabut sa nasunog nga mga papel. Tabangi sila sa
pagpangita niadtong mga nasud diha sa Mapa 3 sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan. Pangutan-a sila kon unsa ang kalai-
nan sa mga rason sa pagsilot sa Juda niadtong pagsilot sa
mga nasud nga hentil. (Alang sa dugang nga tabang, tan-awa
sa mga komentaryo alang sa Amos 1–2 diha sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, pp. 89–91.)

Sultihi ang mga estudyante nga ang nahabilin sa basahon ni
Amos naglangkob sa panagna mahitungod sa umaabut sa
Israel. (Iisa ang botelya.) Basaha ang Amos 2:6–16 ug 3:1–2,
9–15 uban sa imong mga estudyante ug ipapangita nila ang
ubang mga rason nganong ang Ginoo mipahamtang og mga
silot sa Israel (tan-awa sa komentaryo alang sa Amos 2:4–16
diha Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 91). Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang botelya sa mga abu usa ka maa-
yong simbolo sa gipanagna alang sa Israel?

• Sa unsa nga paagi nato madawat ang husto nga kahibalo?

• Kanus-a man kita naghimo og mga pakigsaad ngadto sa
Langitnong Amahan karon?

Ipabasa sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad
82:3, 10 ug hisguti kon sa unsang paagi nga ang gisulti sa
Ginoo niadto nga mga bersikulo susama sa iyang gisulti sa
karaan nga Israel.

Amos 3:3–8 (Scripture Mastery, Amos 3:7). Ang
Ginoo nagpadayag sa iyang kabubut-on ngadto sa

iyang mga propeta, kinsa namahayag dayon niini ngadto
sa mga tawo. (10–15 ka minutos)

Sultihi ang mga estudyante nga imo silang hatagan og gamay
nga eksamin. Pangutana og lima o unom ka mga pangutana
diin ang mga tubag klaro kaayo nga “dili.” Pananglitan:
Motubag ba kamo sa telepono kon dili kini mobagting? o
Mopalit ba kamo og pagkaon sa iring nga kamo wala may
iring? Himoa ang mga pangutana nga angayan alang sa in-
yong lokal nga dapit.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang komon sa ta-
nang mga pangutana. (Ang mga tubag niini tanan puro “dili.”)
Sultihi sila nga si Amos nangutana sa iyang katawhan sa susa-
ma nga mga pangutana. Basaha ang Amos 3:3–6 ug ipasabut
nga si Amos nangutana og pito ka mapasumbingayon nga mga
pangutana nga adunay klaro nga mga tubag. Hinumdumi nga
ang katapusang pangutana diha sa bersikulo 5 nagpasabut og

Amos 1–9
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“Mosira lang ba ang lit-ag nga wala gayuy makuha?” ug nga
ang Hubad ni Joseph Smith sa Biblia miusab sa katapusang lin-
ya sa bersikulo 6 aron mabasa, “aduna bay kadautan sa usa ka
siyudad, ug ang Ginoo wala masayud niini?”

Hangyoa ang mga estudyante nga basahon ug markahan ang
Amos 3:7, dayon pangutana:

• Unsa man ang kalabutan sa Amos 3:7 sa nag-una nga mga
pangutana?

• Unsa man ang gisulti ni Amos mahitungod sa mga propeta
nga klaro usab?

• Unsa man ang laing klaro nga kamatuoran sa bersikulo 8
nga nakadugang sa atong panabut mahitungod sa mga
propeta?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang pito ka
klaro nga mga pangutana modala ngadto sa konklusyon sa
Ginoo, nga ingon usab ka klaro: Ang Ginoo kanunay nga mo-
padayag sa iyang kabubut-on ngadto sa iyang mga propeta sa
dili pa siya mobuhat og bisan unsa dinhi sa yuta.

Si Amos midugang og duha pa ka mga pangutana diha sa
bersikulo 8 nga adunay klaro usab nga mga tubag. Usa ka
propeta naghatud sa mensahe nga gihatag sa Ginoo kaniya,
ingon gayud ka sigurado sama sa ngulob sa usa ka leon nga
makapaaghat og kahadlok. Tingali ang wala mapamulong
nga pangutana ni Amos mao: Ang mga tawo ba kinsa nahad-
lok sa leon may igo nga kahibalo aron kahadlokan ang mga
paghukom sa Ginoo? Ang Israel midumili sa pagpaminaw ug
paghinulsol ug kinahanglang mobayad sa mga sangputanan.

Sultihi ang mga estudyante nga kon mamulong ang Ginoo, ang
propeta dili mapakyas sa pagpahibalo niana nga mensahe
ngadto sa mga tawo. Si Elder Mark E. Petersen, kinsa usa ka
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon:

Pahinumdom: Ang nahabilin nga mga sugyot sa pagtudlo
alang kang Amos nagpokus sa pipila ka dugang nga klarong
mga kamatuoran nga gusto ni Amos nga masabtan sa iyang
katawhan. Gamita ang bisan unsa o tanan niini isip usa ka pa-
agi sa pagtabang sa imong mga estudyante nga makita kon
unsa ka organisado ang basahon ni Amos.

Amos 4–5. Makadawat kita og tabang sa atong mga prob-
lema kon modangup kita ngadto sa Ginoo ug magtinguha
sa iyang tambag. (10–15 ka minutos)

Ipapangita sa mga estudyante ug palinyahi ang hugpong sa
mga pulong “bisan pa niana kamo wala mobalik kanako” di-
ha sa Amos 4 (bb. 6, 8–11) ug mga hugpong sa mga pulong
diha sa kapitulo 5 nga nagtambag sa mga tawo nga “pangitaa
ang Ginoo, ug kamo mangabuhi” (bb. 4, 6, 8, 14). Tabangi sila
nga makadiskobre nga si Amos misulay sa pagtudlo sa iyang
katawhan nga masulbad nila ang ilang mga problema pinaagi
sa pagbalik ngadto sa mga sugo ug mga tambag sa Ginoo,
apan sila nagdumili sa pagbuhat sa ingon.

Ipalista sa mga estudyante diha sa pisara ang pipila sa mga
problema nga giatubang sa katilingban karon. Ipangutana:
Hain niini nga mga problema ang masulbad pinaagi sa pag-
balik ngadto sa mga sugo ug mga tambag sa Ginoo?

Amos 5:21–27. Ang Ginoo nagtinguha sa pagkamatarung
nga nagagikan sa sulod, dili ang dayag nga mga pagpaki-
ta sa relihiyon. (10–15 ka minutos)

Pagsul-ob og usa ka costume o pagtakuban og bisan unsa ug
pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang kalainan tali sa
unsa ang makita sa tawo kanimo ug unsa gayud ang imong
tinuoray nga pagkatawo. Ipabasa nila ang Amos 5:21–27.
Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang pagtakuban susama sa gibuhat sa
Israel?

• Unsa nga kamatuoran ang gisulay sa pagtudlo ni Amos?
(tan-awa sa komentaryo alang sa Amos 5:4–27 diha sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, p. 92).

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo kon sa unsang paagi nga
tingali ang ubang mga tawo mahulog ngadto nianang sa-
ma nga sayop karon?

• Unsa man ang bation sa Ginoo mahitungod niadtong kinsa
nagpakaaron-ingnon nga mga disipulo ni Kristo apan sa ti-
nuod dili? (tan-awa sa Mateo 6:1–6; 7:21–27).

Amos 8. Kon ang pulong sa Ginoo nihit, ang mga tawo
mag-antus sa espirituhanong paagi ingon sa ilang pag-
antus sa pisikal nga paagi diha sa kagutom. (10–15 ka
minutos)

Pagdala og usa ka piraso sa hinog nga prutas ngadto sa klase.
Basaha ang 1 Nephi 17:35, 43 ug hisguti kon sa unsa nga paa-
gi ang mga anak sa Israel “hinog na diha sa kadautan” (tan-
awa sa sugyot sa pagtudlo alang sa Ezequiel 4–18, pp.
187–88). Basaha ang Amos 8 uban sa imong mga estudyante
ug tabangi sila nga makadiskobre sa mensahe ni Amos (tan-
awa sa paragraph sa Amos 8:1–9 diha sa komentaryo alang sa
Amos 7–9 diha sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 93).
Hisguti ang mosunod nga mga pangutana:

“Kon walay mga propeta, walay balaang direksyon, ug
kon wala ang ingon nga giya ang mga tawo maglakaw
diha sa kangitngit.

“Usa kini ka tukma nga timailhan sa tinuod nga sim-
bahan nga anaa niini ang balaang pinili, ang buhi nga
mga propeta nga mogiya niini, mga kalalakin-an kinsa
nagdawat og kasamtangang pinadayag gikan sa Dios
ug kansang girekord nga mga buhat nahimong bag-o
nga kasulatan” (sa Conference Report, Abr. 1978, 95; o
Ensign, Mayo 1978, 62).



• Sa unsang paagi nga ang Israel susama sa usa ka basket sa
prutas nga hinog?

• Unsa nga mga sala ang gihisgutan diha sa Amos 8:4–6?

• Unsa man ang giingon sa Ginoo nga maoy silot? (tan-awa
sa bb. 9–14).

• Unsa ang ebidensya karon nga, alang sa kadaghanan sa ka-
libutan, adunay kagutom sa “pagpaminaw sa pulong sa
Ginoo”? (tan-awa sa D&P 123:12–13).

Amos 9:8–15. Ang Ginoo misaad sa pagpasaylo ug sa
pagpundok sa iyang katawhan. (10–15 ka minutos)

Ipabasa sa mga estudyante ang Amos 9:8–10 ug ipasulti kon
unsa ang gipanagna ni Amos alang sa Israel nga nahitabo na.
Basaha ang Amos 9:11–15 ug pangutan-a sila kon unsa ang
wala pa matuman sa hingpit. Ilista ug hisguti ang mga pana-
langin nga gisaad sa Ginoo sa Israel kon sila maghinulsol ug
mobalik ngadto kaniya. Pangutan-a ang mga estudyante kon
sa unsang paagi nga ang mga saad nga gihimo ngadto sa
Israel magamit usab kanato (tan-awa sa paragraph sa Amos
9:1–6 diha sa komentaryo alang sa Amos 7–9 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 94).

Ang Basahon ni Amos
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Pasiuna
Ang pangalan nga Abdias nangahulugan og “sulugoon 
(o tigsimba) ni Jehova” ug komon nga pangalan sa panahon
sa Daang Tugon. Walay nahibaloan mahitungod sa personal
nga kasaysayan ni propeta Abdias gawas sa unsa ang nare-
kord diha sa basahon nga nagdala sa iyang pangalan. Si
Abdias misulat mahitungod sa kalaglagan sa Edom tungod sa
ilang kapintas ngadto sa Juda ug nakabaton usab og kahiga-
yunan nga makakita sa usa ka panan-awon ang kaluwasan sa
Israel ug uban nga mahinungdanong mga panghitabo sa ula-
hing mga adlaw. Ang iyang basahon mao ang kinamub-an sa
tanang mga basahon sa Daang Tugon.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang garbo ug pagkadautan moresulta ngadto sa kalaglagan

(tan-awa sa Abdias 1:1–16; tan-awa usab sa D&P 64:24).

• Makatabang kita diha sa plano sa kaluwasan pinaagi sa
pagpahigayon og buhat sa templo alang sa mga patay
(tan-awa sa Abdias 1:21; tan-awa usab sa D&P 128:11–18).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Abdias 1. Kinahanglan kita nga motrabaho aron sa paglu-
was dili lamang sa atong mga kaugalingon apan niadtong
anaa usab sa atong palibut. (25–35 ka minutos)

Pagdrowing diha sa pisara og usa ka building nga naglutaw sa
hangin, o pagbitay og usa ka hulagway sa usa ka building aron
dili kini motugkad sa yuta. Sulati ang building og 1 Nephi
8:26–28 ug hangyoa ang mga estudyante sa pagsulti kon unsa
ang ilang nahibaloan mahitungod niana nga building. Ipabasa
nila ang 1 Nephi 11:35–36 ug ipasulti kon unsa ang girepresen-
tar niana nga building ug unsa ang nahitabo sa katapusan niini.

Sultihi ang mga estudyante nga si Abdias misulat mahitu-
ngod sa usa ka dapit nga sama niana. Ipabasa nila ang Abdias
1:1–9 ug ipasulti kon sa unsang paagi nga ang Edom susama
niadtong dako ug lapad nga gambalay. Hisguti ang mga pag-
kasusama ug ipakigbahin ang impormasyon gikan sa mga ko-
mentaryo alang sa Abdias 1:1 ug 1:3–9 diha sa Old Testament:
1 Kings–Malachi (pp. 258–59).

Ipabasa sa mga estudyante ang Abdias 1:10–14 ug ipangutana:

• Unsa man ang gibuhat sa mga tawo sa Edom nga susama sa
gibuhat sa mga tawo diha sa dako ug lapad nga gambalay?

(tan-awa sa komentaryo alang sa Abdias 1:10–15 diha sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, p. 259).

• Ngano nga mao man kana ang buhaton sa mga tawo ngad-
to sa uban?

• Diha sa mga bersikulo 15–16, sa unsang paagi nga ang ka-
palaran sa mga tawo sa Edom susama sa kapalaran niad-
tong diha sa gambalay?

• Aduna bay mga tawo karon nga daw susama sa mga tawo
diha sa dako ug lapad nga gambalay?

• Ang mga miyembro ba sa Simbahan anaa sa kakuyaw nga
mahimong sama sa mga tawo diha sa gambalay?

• Ang mga tawo ba nga diha sa gambalay anaa sa kakuyaw?

Pagpakita og mga hulagway sa usa ka templo ug usa ka mis-
yonaryo. Basaha ang Abdias 1:16–21 uban sa imong mga es-
tudyante ug pangutan-a sila kon unsay kalabutan sa mga
templo ug sa mga misyonaryo nga mahimong mga manlulu-
was sa Bukid sa Zion (tan-awa sa komentaryo alang sa Abdias
1:16–21 ug “Saviors on Mount Zion” diha sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 259).

Sultihi ang mga estudyante nga ang tinuod nga mga bayani
moluwas sa mga tawo nga mapukan. Basaha ang Doktrina ug
mga Pakigsaad 4 ug 15:6. Ipangutana:

• Ngano nga importante man nga motabang sa pagluwas sa
mga tawo kinsa anaa sa dako ug lapad nga gambalay?

• Unsaon man nato pagtabang sa pagluwas kanila?

Basaha ang Abdias 1:17, 21 ug ipangutana:

• Unsa ang tawag ni Abdias niadtong kinsa motabang diha
sa paningkamot sa pagluwas?

• Unsa man ang inyong bation sa pagkasayud nga kauban
kamo sa Manluluwas sa pagtubos sa usa ka tawo?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod kon sa unsang paagi
nga ang atong misyonaryo nga mga pagpaningkamot ngadto
sa mga buhi ug sa atong buhat alang sa mga patay diha sa
mga templo sa Ginoo makatabang sa pagtuman sa panagna
ni Abdias. Pangutan-a ang mga estudyante:

• Unsa man ang mga kalainan tali sa mga tawo kinsa mitam-
bong sa mga templo nga takus ug niadtong misulod sa da-
ko ug lapad nga gambalay?

• Unsa man ang pipila sa mga kinahanglanon alang sa pag-
sulod sa matag usa?

• Unsa man ang pipila ka mga panalangin sa pagpili nga
mosulod sa templo?

Isugyot sa imong mga estudyante nga maghimo sila sa pagsik-
sik aron makit-an ang usa sa ilang mga katigulangan kinsa wala
pa mapahigayon ang buhat sa templo ug nga sila mahimong
manluluwas alang niana nga tawo pinaagi sa pagsumiter sa
iyang pangalan ngadto sa templo. Kon posible diha sa inyong
dapit, isugyot nga sila makabaton og may kinutuban nga gamit
nga rekomend sa templo ug mohimo sa buhat sa pagbunyag
nga sila mismo.

Abdias 1



Pasiuna
Ang pangalan ni Jonas nangahulugan og “kalapati.” Anak si-
ya ni Amittai ug nagagikan sa Gath-heper sa teritoryo ni
Zebulun, tulo ka milya (lima ka kilometro) kasadpang-sila-
ngan sa Nazaret (tan-awa sa Jonas 1:1; 2 Mga Hari 14:25).
Si Jonas nanagna sa malampuson nga pangampanya ni
Jeroboam II sa pagpabalik sa Israel ngadto sa orihinal niini
nga mga utlanan human sa mga tuig sa pagkasakop ngadto
sa Damasco sa mga 788 b.c. (tan-awa sa 2 Mga Hari 14:25).
Apan labi siyang nailhan sa iyang misyon ngadto sa mga ta-
wo sa Nineve ug sa iyang kasinatian uban sa balyena.

Si Jonas mipamatuod mahitungod sa kaangayan sa Ginoo
ngadto sa mga tawo sa Nineve, ug sa iyang pag-ampo gikan
sa tiyan sa balyena usa ka makapatandog nga pagpamatuod
mahitungod sa kalooy sa Ginoo. Sama nila niAbraham ug
Isaac, ang mga panghitabo sa istorya sa kinabuhi ni Jonas
nagpamatuod usab sa gamhanang paagi mahitungod kang
Jesukristo. Ang Manluluwas mipasabut sa iyang kaugalingon
nga kamatayon, lubong, ug pagkabanhaw isip “ang ilhanan
nga mao si Jonas nga propeta” ug mipasidaan niadtong
iyang kaugalingon nga henerasyon nga ang mga tawo sa
Nineve, kinsa mituo sa pasidaan ni Jonas, mobarug isip mga
saksi batok kanila (tan-awa sa Mateo 12:39–41; Lucas
11:29–30; tan-awa usab sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Jonas,” p. 104).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Dili kita makatago gikan sa Ginoo (tan-awa sa Jonas 1;

2:9–10; 3:1–5; tan-awa usab sa Moises 4:13–25).

• Uban sa panabang sa Ginoo, usa ka matarung nga tawo
ang makahimo og milagro (tan-awa sa Jonas 3; 4:11; tan-
awa usab sa Alma 23:4–5).

• Ang Dios nahigugma sa tanan niyang mga anak ug gusto
nga sila maluwas (tan-awa sa Jonas 3:10; 4; tan-awa usab sa
Lucas 15:1–7, 25–32; D&P 18:10–13; 123:12).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Jonas 1–4. Ang tanang makahimo nga batan-ong
lalaki kinahanglang mahimong takus ug andam

nga moserbisyo og full-time nga misyon. Ang takus nga
batan-ong mga babaye kinsa nagtinguha niini mahimo
usab nga moserbisyo. Kining mga batan-ong lalaki ug ba-
baye adunay kahigayunan sa pagtudlo sa ebanghelyo ni
Jesukristo ngadto sa mga anak sa Langitnong Amahan sa
tibuok kalibutan. (40–50 ka minutos)

Paghimo og usa ka tawag sa misyon alang sa matag estud-
yante, mopersonal sa matag tawag nga adunay pangalan sa
estudyante ug piho nga assignment sa misyon. Ihatag sa mga
estudyante ang ilang mga tawag sa misyon sa ilang pagsulod
sa klasehanan. Dapita sila sa pagpakigbahin sa pangalan sa
ilang misyon ug kon unsa ang ilang gibati mahitungod sa
ilang tawag. Ipangutana:

• Unsa man ang pipila ka mga hinungdan nga tingali inyong
mabati ang pagpanagana mahitungod sa bisan unsa nga
misyon?

• Unsa ang kinahanglan natong kinaiya kon motawag ang
Ginoo kanato sa pagserbisyo?

Ikonsiderar ang pagbasa o pagkanta sa “Ako Moadto Asa
Ikaw Buot Kanako nga Moadto” (Mga Himno ug mga Awit sa
mga Bata, nu. 46).

Sultihi ang mga estudyante nga karon ilang makat-unan ang
mahitungod sa usa ka propeta kinsa dili gustong moadto kon
asa siya gitawag nga paadtoon. Ipabasa nila ang Jonas 1:1–2.
Ipangutana:

• Kinsa man ang propeta, ug diin man siya gitawag nga
moadto?

• Unsa man kaha ang nakapabalaka ni Jonas mahitungod sa
pagserbisyo og misyon sa usa ka dapit nga sama sa
Nineve? (tan-awa ang pasiuna sa Jonas diha sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, p. 97).

Ipabasa sa mga estudyante ang Jonas 1:3. Ipangutana:

• Giunsa man ni Jonas pagtubag ang iyang tawag?

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga si Jonas mipadulong
man ngadto sa Tarsis imbis sa Nineve?

Gamita ang mosunod nga mapa aron sa pagpakita kon diin si
Jonas padulong. Tan-awa usab sa komentaryo alang sa Jonas
1:2–3 diha sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (p. 98).

S  M  T  W  TH  F  SJonas 1–4
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Basaha uban sa mga estudyante ang Jonas 1:4–3:10 ug hisguti
ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man ang nahitabo ngadto kang Jonas samtang misu-
lay siya sa pag-eskapo sa iyang misyon ngadto sa Nineve?

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga wala man tuguti sa
Ginoo nga malumos si Jonas?

• Giunsa man sa Manluluwas sa pagpasabut ang kasinatian
ni Jonas sa “dakong isda”? (tan-awa sa Mateo 12:38–40;
16:1–4).

• Giunsa pagtubag sa mga tawo sa Nineve ang pagsangyaw
ni Jonas?

• Unsa man ang gitudlo niini nga istorya mahitungod sa
gugma ug paglaum sa Langitnong Amahan alang sa iyang
mga anak? (tan-awa sa komentaryo alang sa Jonas 3:5–9
diha sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 99–100).

• Unsa man ang gitudlo niini mahitungod sa pagbaton og pag-
laum alang sa mga minahal sa kinabuhi kinsa nahisalaag?

Ipabasa sa mga estudyante ang Jonas 4:1–3. Ipangutana:

• Nganong nasuko man si Jonas sa dihang giluwas sa Ginoo
ang Nineve?

• Nganong nabalaka man si Jonas sa paghinulsol sa mga
taga-Nineve?

Basaha ang Jonas 4:4–9 uban sa mga estudyante ug hisguti
kon giunsa pagtudlo sa Ginoo si Jonas nga iyang gihigugma
ang tanan niyang mga anak. Ipangutana:

• Unsa nga mga kahadlok ang tingali anaa kaninyo sa pagbi-
yahe ngadto sa mga tawo nga wala ninyo mailhi?

• Kay gihigugma man sa Ginoo ang tanan niyang mga anak,
unsaon man usab nato sa paghigugma kanila?

• Sa unsang paagi nga ang mas dako nga personal nga pag-
kakabig ngadto sa ebanghelyo makaimpluwensya sa atong
tinguha sa pagpakigbahin niini sa uban? (tan-awa sa
Mosiah 27:32–28:4).

Isulat ang Moderno nga Kalabasa diha sa pisara. Pangutan-a
ang mga estudyante:

• Nganong mas mibati man og kasubo si Jonas sa kalabasa
kay sa iyang gibati alang sa mga tawo sa Nineve?

• Unsa man ang gisulay sa pagtudlo sa Ginoo kang Jonas
mahitungod sa iyang kinaiya ngadto sa mga tawo sa
Nineve pinaagi sa paggamit sa pagtubo ug pagkamatay sa
tanum nga kalabasa?

• Sa unsang paagi nga kana susama sa mga tawo karon kin-
sa mas nabalaka pa mahitungod sa kalibutanon nga mga
paningkamot ug sa ilang kaugalingong mga panginahang-
lan kay sa pagluwas niadong kinsa nanglimbasug nga wa-
lay ebanghelyo?

Ipalista sa mga estudyante ang posible nga “modernong mga
kalabasa” nga usahay mobalda sa atong pagserbisyo sa mga
anak sa Langitnong Amahan (ingon nga kini dili sayon o la-
ing mga pasangil ug mga pagbalda). Ipabasa nila ang Jonas
4:10–11, ug ipangutana:

• Nganong andam man ang Ginoo sa paglugway og kalooy
ngadto sa mga tawo sa Nineve? (tan-awa sa 2 Nephi 26:33;
Alma 26:37).

• Unsa man ang buot ipasabut sa hugpong sa mga pulong
nga “dili gani makaila sa kalainan sa ilang tuo nga kamot
ug sa ilang wala nga kamot ”? (tan-awa sa komentaryo
alang sa Jonas 4:1–11 diha sa Old Testament: 1 Kings–
Malachi, p. 100).

Dagat sa Mediteranea

Tarsis?

Joppe

Gath-heper

Nineve



Pasiuna
Ang Miqueas usa ka mubo nga porma sa pangalan nga Micayah,
nga nagpasabut og “Kinsa ang sama kang Jehova?” “Sama sa
mga pangalan sa ubang mga propeta ug mga patriyarka, [ang
pangalan nga Miqueas] tukma sa buhat sa kinabuhi niini nga
tawo, kinsa propetikanhong mipakita sa daghang mga paagi
nga walay usa sa pagkatinuod ang sama Kaniya, ug ang tanan
kinahanglang maningkamot nga mosunod sa Iyang mga paa-
gi. Walay laing gahum ang sama sa Iyang gahum, ug walay
hari sama niini nga Hari” (Ellis T. Rasmussen, A Latter-day
Saint Commentary on the Old Testament, 664).

Si Miqueas nagpuyo sa usa ka gamay nga lungsod sa habaga-
tang Juda (tan-awa sa Miqueas 1:1, 14; Jeremias 26:18) ug na-
nagna sa panahon sa mga paghari nila ni Jotham, Ahaz, ug
Ezekias, gibana-bana nga 740 ngadto sa 697 b.c. (tan-awa sa
Miqueas 1:1; Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Miquias,”
p. 167; tan-awa usab sa “Ang mga Hari ug ang mga Propeta
sa Israel ug sa Juda,” pp. 268–271). Tingali tungod kini sa gi-
gikanan ni Miqueas nga gamayng lungsod nga naghatag sa
iyang sinulat og komon nga tuno nga nagpakita og pagkasen-
sitibo ngadto sa dili kaayo bulahan. Nagpuyo siya sa samang
panahon ni Isaias.

Ang mensahe ni Miqueas mibalhin-balhin tali sa mga pasida-
an sa umaabut nga mga paghukom ug sa mga saad sa umaa-
but nga katubsanan. Diha sa mga kapitulo 1–3 si Miqueas
mipahayag og mga paghukom batok sa Israel (Samaria) ug
Juda (Jerusalem). Apan diha sa mga kapitulo 4–7 siya nanag-
na sa ulahing adlaw nga pagpundok ug katubsanan sa balay
ni Israel. Si Miqueas mao lamang ang propeta sa Daang
Tugon nga nanagna nga ang Mesiyas matawo sa Bethlehem
(tan-awa sa Miqueas 5:2).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga lider kinahanglang moserbisyo sa mga tawo kay

sa ilang kaugalingong hinakog nga mga interes (tan-awa
sa Miqueas 3; tan-awa usab sa Mateo 20:25–28; Mosiah
2:12–19).

• Diha sa mga templo, ang Ginoo nagtudlo kanato sa iyang
mga paagi ug kita misaad nga maglakaw diha sa iyang
mga agianan (tan-awa sa Miqueas 4:1–2; tan-awa usab sa
D&P 109:11–16).

• Bisan pa man sa mga paghukom sa Ginoo batok sa mga
dautan, siya mohupay ug moayo kanila kon sila maghinul-
sol (tan-awa sa Miqueas 4:6–7; 7:8–9, 18–20).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Miqueas 1–7. Ang mga dautan pagasilotan, apan kon sila
maghinulsol ang Ginoo mohupay ug moayo kanila.
(40–50 ka minutos)

Pagdrowing og duha ka dako nga kwadro sa hulagway diha
sa pisara. Sulati ang usa og Sa Wala Pa ug ang lain Pagkahuman.
Paggunit og libro ug pangutan-a ang mga estudyante:

• Nakabasa na ba kamo nga giuna ang katapusang pahina sa
usa ka libro?

• Miguba ba kini sa istorya?

• Unsa man ang maangkon pinaagi sa pagbasa og una sa ka-
tapusang pahina?

Ipabasa sa mga estudyante ang Miqueas 7:18–20 ug ipapa-
ngita ang gipanagna ni Miqueas diha sa katapusan sa iyang
basahon. Ilista ang mga saad diha sa pisara sa
“Pagkahuman” nga kwadro.

Dapita ang mga estudyante sa pagtabang nga mahimo ang
“hulagway sa pulong” kon unsa kaniadto ang Israel sa pana-
hon ni Miqueas. Ihatag ang mosunod nga mga pakisayran
ngadto sa mga grupo o mga indibidwal ug papangitaa sila og
mga timaan: Miqueas 1:2–9; 2:1–2, 9–11; 3:2, 5, 9–12; 6:12–16;
7:1–6. Ilista kon unsa ang ilang nadiskobrehan diha sa pisara
“Sa Wala Pa” nga kwadro.

Ang mosunod nga buhaton makatabang sa mga estudyante
nga makasabut kanus-a ang Israel makadawat sa gisaad nga
mga panalangin. Uban sa imong mga estudyante, basaha ang
matag usa sa lima ka mga kasulatan nga gilista sa ubos.
Human sa matag pakisayran sa kasulatan anaa ang usa ka
paghulagway sa simbolo nga gigamit diha. Pagdrowing o
pagpapilit og hulagway sa simbolo o isulat lang ang paghu-
lagway diha sa “Pagkahuman” nga kwadro ug ipangutana
ang nag-uban nga mga pangutana.

1. Miqueas 2:12–13 (usa ka karnero nga nakalusot sa koral o
ganghaan). Sa unsang paagi nga kini nga hulagway nagre-
presentar sa Israel sa ulahing mga adlaw nga gilangkuban
og labihan ka daghan nga mga miyembro sa Simbahan?
Unsa nga saad nga gihimo ngadto kang Abraham ang na-
tuman niini? (tan-awa sa Abraham 2:9–11).

2. Miqueas 4:1–2 (usa ka templo sa bukid). Sa unsang paagi
nga ang mga templo nagtabang kanato sa pagdala sa
ebanghelyo ngadto sa mga tawo sa tibuok kalibutan? (tan-
awa sa Isaias 2:1–4).

3. Miqueas 4:12–13 (puthaw nga mga sungay ug tumbaga
nga koko). Kinsa man ang girepresentar niini nga imahe?

Miqueas 1–7
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Unsa ka gamhanan ang ulahing mga adlaw nga Israel?
(tan-awa sa D&P 35:13; 133:59).

4. Miqueas 5:7 (ulan nga hinay nga mitulo sa sagbut). Sa un-
sang mga paagi nga ang Israel sa ulahing mga adlaw mo-
dala og kinabuhi ug modasig og pagtubo diha sa
kalibutan?

5. Miqueas 5:8 (usa ka leon ang mitibulaag sa panon sa mga
karnero). Sa unsang paagi nga kini nga hulagway nagsug-
yot sa dili mapugngan nga kahimtang sa gingharian sa
Dios sa ulahing mga adlaw?

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Propeta Joseph Smith:

Hisguti kon sa unsang paagi nga ang ebanghelyo mikatap sa
tibuok kalibutan ug libut sa mga babag nga kinahanglang ma-
buntog aron matuman ang panagna ni Miqueas. Pangutan-a
ang mga estudyante kon unsang bahina nga ilang mahimo ka-
ron sa pagtuman sa gisaad nga mga panalangin alang sa ula-
hing adlaw nga Israel.

Ipabasa sa mga estudyante ang mosunod nga mga pakisayran
ug ipatino kon unsa ang komon niini: 3 Nephi 16:15; 20:13–17;
21:12–21; Mormon 5:22–24; Doktrina ug mga Pakigsaad 87:5.
Ipabasa nila ang Miqueas 5:8–15, ug pangutan-a sila kon unsa
pa ang komon niadto nga mga kasulatan. (Kining tanan mi-
kutlo o mibalik niadtong mga bersikulo gikan ni Miqueas.)

“Ang atong mga misyonaryo miadto sa lainlaing mga
nasud,… ang Sumbanan sa Kamatuoran natukod; wa-
lay dili balaan nga kamot ang makapugong sa buhat sa
paglambo; mga pagpanggukod mahimong magkaku-
sog, ang mga manggugubot mahimong maghiusa, mga
kasundalohan magpundok, mga pasangil mahimong
modaut sa kadungganan, apan ang kamatuoran sa Dios
magpadayon nga maisugon, halangdon, ug gawasnon,
hangtud nga kini makasulod sa matag yuta, makabisita
sa matag dapit, molukop sa matag nasud, ug makasulti
sa matag dunggan, hangtud ang mga katuyoan sa Dios
matuman, ug ang Halangdong Jehova moingon nga
ang buhat nahuman na” (History of the Church, 4:540).



Pasiuna
Si Nahum nagpuyo sa samang panahon nila ni Sofonias,
Habacuc, ug Jeremias (tan-awa sa “Ang mga Hari ug ang
mga Propeta sa Israel ug sa Juda,” pp. 268–271). Siya nanagna
sa Juda panahon sa tunga-tunga sa 663 ug 612 b.c. Ang iyang
tibuok mensahe nga narekord nanagna sa pagkalaglag sa
Nineve, ang kapital nga siyudad sa Asiria. Kini nga panagna
nagsilbi usab isip usa ka pagkasama sa pagkalaglag sa dautan
sa katapusang mga adlaw.

Ang Nineve nakadawat og pasidaan nga maghinulsol pinaagi
ni propeta Jonas sa sobra sa usa ka gatus ka tuig na ang mila-
bay. Ang katawhan sa Nineve nianang panahona naghinulsol
ug naluwas (tan-awa sa Jonas 3). Hinoon, sa panahon sa pag-
pangalagad ni Nahum, ang Nineve nahimong dautan pag-usab
ug niining higayona dili makaeskapo sa paghukom sa Ginoo.

Ang mga taga-Asiria misakop sa amihanan nga gingharian sa
Israel mga 721 b.c. ug mihimong ulipon sa mga lumulupyo nii-
ni (tan-awa sa seksyon sa pagpalambo D sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, pp. 113–16). Gikan nianang higayuna ang mga
taga-Asiria kanunay na usab nga nahimong hulga sa kaluwa-
san sa Juda. Ang panagna ni Nahum mahitungod sa pagkalag-
lag sa Asiria, nga nahisulat sa matahum nga Hebreohanong
balak, nahimong usa ka tinubdan sa paglaum ug kahupayan sa
katawhan sa Juda. Ang pangalan ni Nahum nagkahulugan og
“tighupay” (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Nahum,” p. 175). Ang iyang saad mao nga si Jehova sa usa ka
adlaw magdala og “kahupayan” ngadto sa Israel.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang Ginoo molaglag lamang sa dautan human sila mapasi-

dan-i. Ang mga miyembro sa Simbahan responsable sa
pagtabang sa pagpadayag niana nga pasidaan sa tanang
mga anak sa Dios (tan-awa sa Nahum 1:1–7; tan-awa usab
sa Jonas 3; D&P 88:81–82).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Nahum 1–3. Dili igo nga nahimong matinud-anon sa na-
ngagi; kinahanglan gayud kita nga matinud-anong mola-
hutay sa katapusan. Ang Ginoo molaglag lamang sa
dautan human sila gipasidan-an. (35–45 ka minutos)

Hatagi ang matag estudyante og usa ka piraso nga papel nga
adunay timailhan sa lubnganan nga gidrowing diha niini.
Hangyoa sila sa pagsulat og mubo nga panultihon diha sa ti-
mailhan nga ganahan nila diha sa ilang kaugalingong lubnga-
nan. Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin
kon unsa ang ilang gisulat, ug hisguti ang mga rason nga ga-
nahan sila nga mahinumduman nianang paagiha. Ipabasa sa
mga estudyante ang Alma 48:11–13, 17 ug hisguti kon sa un-
sang paagi nga ang kinabuhi nga atong gipuy-an makaimplu-
wensya sa unsa ang mahinumduman sa uban mahitungod
kanato. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7 ug
101:35–38 ug ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang matinud-anong paglahutay ngad-
to sa katapusan makahimo og kalainan sa paagi nga kita
mahinumduman?

• Unsa man ang mahitungod sa usa ka tawo kinsa dili masu-
lundon isip usa ka batan-on apan sa kaulahian naghinulsol
ug nahimong matinud-anon? (tan-awa sa Alma 36:6–24).

• Unsa man ang mahitungod sa usa ka tawo kinsa nagsugod
nga matinud-anon apan wala mopadayon? (tan-awa sa
D&P 40:1–3).

Sultihi ang mga estudyante nga karon ilang makat-unan
ang mahitungod sa usa ka siyudad nga gisulatan ni propeta
Nahum og usa ka mubo nga panultihon sa wala pa kini ma-
laglag.

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang ilang nahiba-
loan mahitungod sa mga taga-Asiria ug sa ilang ulohang si-
yudad, ang Nineve (tan-awa sa seksyon sa pagpalambo D sa
Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 113–16). Ribyuha ang na-
hitabo sa Nineve diha sa Jonas 3 (tan-awa sa komentaryo
alang sa Jonas 3:5–9 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp.
99–100). Ipangutana: Unsa nga matang sa mubo nga panulti-
hon ang angayan unta nga isulat mahitungod sa Nineve nia-
nang panahona?

Ipabasa sa mga estudyante ang Nahum 3:1–5 ug ipasulti kon
unsa ang Nineve sobra sa usa ka gatus ka tuig human niana.
Ipangutana: Unsa nga matang sa mubo nga panultihon ang
tukma unta nga isulat alang sa Nineve sa panahon ni
Nahum? Sultihi sila nga ang Nahum 3:7–19 mahimong mata-
wag nga mubo nga panultihon ni Nahum mahitungod sa
Nineve ug gisulat sa wala pa kini malaglag. Ipabasa sa mga
estudyante kadto nga mga bersikulo ug papilia og usa nga
ilang gibati nga labing tukma nga kinulit diha sa timailhan sa
lubnganan sa Nineve.

Dapita ang mga estudyante sa pagtandi sa mga pakisayran
nga Nahum 1:1–7 ug Alma 46:8. Ipangutana:

• Sa unsang paagi nga kadtong mga bersikulo makatabang
kanato nga makasabut kon nganong gisilotan sa Ginoo
ang Nineve? (Ang siyudad nga iyang giluwas sa panahon
ni Jonas daling nakalimot ug mibalik sa dautan niining
mga paagi.)

Nahum 1–3
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• Sa unsang paagi nga ang atong mga kahimtang nahimong
susama sa Nineve kon mapukan usab kita ngadto sa 
pagkadautan?

Basaha ang Nahum 1:8–10 ug itandi kini sa Malaquias 4:1.
Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa ang laing panghi-
tabo nga gipasabut ni Nahum sa dihang iyang gihulagway

ang pagkapukan sa Nineve. (Ang Ikaduhang Pag-anhi.)
Tabangi sila nga makasabut sa duha ka kahimtang sa kadag-
hanan sa panagna sa Daang Tugon (tan-awa sa komentaryo
alang sa Nahum 1:2–10 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp.
219–20). Ipangutana: Unsa man ang mabuhat sa matag usa
kanato aron makatabang sa uban nga masayud ug mosunod
sa kamatuoran?



Pasiuna
Kasagaran sa unsay nahibaloan mahitungod ni Habacuc ma-
kutlo gikan sa iyang mga sinulat. Si Habacuc nagpuyo sa sa-
mang panahon nila ni Jeremias ug Lehi ug siguro nagpuyo sa
Jerusalem (tan-awa sa “Ang mga Hari ug ang mga Propeta sa
Israel ug sa Juda,” pp. 268–271). Siya nanagna sa panahon sa
wala pa ang unang pagpapahawa sa mga Judeo ngadto sa
Babelonia mga 597 b.c. (tan-awa sa Habacuc 1:6; tan-awa usab
sa ‘Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Habacuc,”’ p. 75)

Ang basahon ni Habacuc talagsaon. Kasagaran sa mga prope-
tikanhong mga basahon naglangkob og usa ka mensahe sa pa-
sidaan gikan sa Ginoo ngadto sa iyang mga anak, apan kini
nga basahon usa ka rekord sa kaugalingong panaghisgutan ni
Habacuc uban sa Ginoo. Samtang magtuon kamo niini nga re-
kord, tan-awa ang duha ka mga kabalaka ni Habacuc (tan-awa
sa Habacuc 1:2–4 ug 1:12–2:1) ug ang mga tubag nga iyang na-
dawat (tan-awa sa Habacuc 1:5–11 ug 2:2–20). Hinumdumi
usab ang matahum nga salmo sa pagdayeg diin gitapus ni
Habacuc ang iyang basahon (tan-awa sa Habacuc 3).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Bisan tuod nga ang matinud-anon manlimbasug nga maka-

sabut sa tanan niyang mga pamaagi, ang Ginoo misaad
nga ipahibalo ang iyang mga misteryo niadtong kinsa ma-
kugihong nagtinguha kaniya (tan-awa sa Habacuc 1–3; tan-
awa usab sa Isaias 55:8–9; 1 Nephi 10:17–19; D&P 76:1–10).

• Ang Ginoo mosilot sa dautan sa iyang kaugalingong pana-
hon ug sa iyang kaugalingong paagi (tan-awa sa Habacuc
1:1–11).

• Ang Ginoo usahay motugot sa dautan sa pagsilot o sa pag-
laglag sa usag usa (tan-awa sa Habacuc 1:5–11; tan-awa
usab sa Mormon 4:5).

• Ang Ginoo nagpaabut sa iyang katawhan sa pakigsaad sa
pagpuyo sumala sa kahayag nga ilang nadawat (tan-awa
sa Habacuc 1:12–2:20).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Habacuc 1–3. Bisan tuod nga mahimong manlimbasug
kita nga makasabut sa tanan niyang mga pamaagi, ang
Ginoo misaad nga ipahibalo ang iyang mga misteryo ni-
adtong kinsa makugihong nagtinguha kaniya. (25–35 ka
minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Asa man kamo moadto alang sa panabang kon wala kamo
mahibalo kon unsay buot ipasabut sa usa ka pulong?

• Asa man kamo moadto kon kamo nasakit?

• Asa man kamo moadto aron makakuha og panabut kala-
but kon nganong ang dautan usahay molambo samtang
ang matarung mag-antus?

• Angayan ba nga mangutana sa Ginoo?

Ipabasa sa mga estudyante ang Genesis 25:22; Exodo 3:11; Job
3:11; ug Doktrina ug mga Pakigsaad 121:1–3 ug ipatan-aw
kon unsay komon sa usag usa niini nga mga kasulatan.
Hisguti kon unsay gibuhat sa mga propeta ug sa uban sa di-
hang nag-atubang sila og lisud nga mga pagsulay ug nagki-
nahanglan og panabang ug panabut gikan sa Ginoo. Basaha
ug hisguti ang Santiago 1:5.

Sultihi ang mga estudyante nga si Habacuc nagpuyo sa di-
hang ang kadaghanan sa katawhan sa Juda mga dautan.
Ipabasa nila ang Habacuc 1:1–4. Ipangutana:

• Unsa nga pangutana ang gipangutana ni Habacuc sa Ginoo?

• Nganong usahay mora man og ang dautan gipasagdan nga
wala masiloti ug gani miuswag samtang ilang gihimong
lisud ang kinabuhi niadtong kinsa naningkamot nga mahi-
mong matarung?

Basaha ang Habacuc 1:5–11 uban sa imong mga estudyante
ug hisguti ang tubag sa Ginoo ngadto sa pangutana ni
Habacuc (tan-awa sa komentaryo alang sa Habacuc 1:2–4 sa
Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 227). Ipangutana:

• Aduna bay bisan usa sa mga dautan ang makaeskapo sa
silot? (tan-awa usab sa 3 Nephi 27:11; D&P 121:7–22).

• Sa unsang paagi nga ang tubag sa Ginoo makatabang niad-
tong kinsa adunay sama nga pangutana karon?

Ang tubag sa Ginoo nakapamugna og laing pangutana sa hu-
nahuna ni Habacuc. Ipabasa sa mga estudyante ang Habacuc
1:12–17 ug ipapangita ang ikaduhang pangutana ni Habacuc.
Gamita ang mga komentaryo alang sa Habacuc 1:5–17 ug 2 sa
Old Testament: 1 Kings–Malachi (pp. 227–28) aron sa pagtabang
kanimo sa paghisgut sa mosunod nga mga pangutana uban
sa imong mga estudyante:

• Nganong ang Ginoo usahay motugot man sa dautan nga
mopasakit sa matarung? (tan-awa usab sa D&P 122).

• Nganong nagpaabut man siya sa iyang katawhan sa pagsu-
nod sa iyang mga sugo ug sa mga pakigsaad labaw pa kay
sa niadtong kinsa wala makadawat og ingon ka dako nga
kamatuoran? (tan-awa usab sa Lucas 12:47–48; D&P 82:3).

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsay ilang gibati nga
masayud nga ang Ginoo mitubag sa mga pangutana ni
Habacuc. Awhaga sila sa pagduol sa Ginoo ug sa mga pulong
sa buhi nga mga propeta samtang nangita sila alang sa mga
tubag sa ilang kaugalingong mga pangutana.

Habacuc 1–3
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Kon makadawat kita og mga tubag o mga panalangin gikan
sa Ginoo kinahanglan kitang mopadayag og pasalamat ngad-
to kaniya. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:7, 21 ug
pangutan-a ang mga estudyante kon unsay gitinguha sa
Ginoo niadtong iyang gipanalanginan. Basaha ang Habacuc
3:17–19 ug pangutana kon sa unsang paagi nga kadtong mga

bersikulo nahimong pagpadayag sa pasalamat. Awhaga ang
mga estudyante sa pagpadayag sa ilang pasalamat ngadto sa
Dios sa dihang siya mipanalangin kanila o sa dihang siya mi-
hatag kanila og panabut. Pasaligi sila nga kontrolado niya
ang iyang mga gilalang, bisan tuod nga kita wala makasabut
sa tanan niyang mga pamaagi.



Pasiuna
Si Sofonias nagpuyo sa samang panahon nila ni Jeremias,
Lehi, ug Nahum ug nanagna atol sa paghari ni Haring Josias,
mga 639 ngadto sa 608 b.c. Tingali usa siya ka kaliwat ni
Haring Sedechias (tan-awa sa komentaryo alang sa Sofonias
1:1 sa Old Testament: 1 Kings–Malachi, p. 223). Ang mensahe ni
Sofonias mao ang usa ka mapintas nga mensahe sa balaang
pagpanimalus tungod sa kadautan sa Juda ug sa naglibut nga
mga nasud. Iyang gipasidan-an ang mga tawo, “Pangitaa nin-
yo ang Ginoo … ; pangitaa ang pagkamatarung, pangitaa ang
pagkamaaghup: tingali kamo pagatagoan [panalipdan] sa ad-
law sa kasuko sa Ginoo” (Sofonias 2:3). Usa kini ka angayan
nga mensahe alang kang Sofonias, kansang pangalan nagka-
hulugan og “ang Ginoo motago” (tan-awa sa ‘Ang Giya ngadto
sa mga Kasulatan, “Sofonias,” ’ p. 239).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Atol sa Ikaduhang Pag-anhi ang dautan pagalaglagon

(tan-awa sa Sofonias 1:3–18; 2:4–15; 3:2–8) ug ang mata-
rung pagaluwason (tan-awa sa Sofonias 2:3, 5–9; 3:9–20).

• Ang atong pagkamatarung moandam kanato nga makala-
tas sa mga kadaut nga adunay kalabutan sa Ikaduhang
Pag-anhi (tan-awa sa Sofonias 2:1–3, 9; 3:7).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Sofonias 1–3. Ang pagkamatarung mao ang pinakamaayo
nga pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi. (20–25
ka minutos)

Isulat ang mosunod nga pangutana diha sa pisara: Kinsa man
ang pagalaglagon atol sa Ikaduhang Pag-anhi? Hangyoa ang
mga tubag sa mga estudyante. Kon moingon sila nga kini
ang mga dautan, pangutan-a sila kon si kinsa ang nahilakip
niana, kay ang tanan nakasala man ug bisan kadtong malu-
was atol sa Ikaduhang Pag-anhi dili hingpit. Ipabasa nila ang
Sofonias 1:3–18; 2:4–15; ug 3:2–4, 8, 11 ug ilista ang mga sala

nga giingon ni propeta Sofonias nga moresulta sa kalaglagan
sa mga tawo. Ang mosunod mao ang posible nga mga tubag:

• Mga nanagsimba og mga dios-dios (tan-awa sa 1:4–5)

• Kadtong kinsa mitalikod gikan sa Ginoo (tan-awa sa 1:6)

• Kadtong kinsa wala mangita sa Ginoo (tan-awa sa 1:6)

• Ang mapasigarbuhon (tan-awa sa 1:8, 14; 2:10; 3:11)

• Ang mapintas (tan-awa sa 1:9)

• Mga bakakon (tan-awa sa 1:9)

• Kadtong nanagsalig sa mga katigayunan (tan-awa sa 1:11, 18)

• Mga palahubog (tan-awa sa 1:12)

• Ang natagbaw ra sa ilang kahimtang (tan-awa sa 1:12)

• Mga nasud nga moataki sa Israel (tan-awa sa 2:4–15)

• Ang masupakon (tan-awa sa 3:2)

• Kadtong mituis sa mga balaod sa Dios (tan-awa sa 3:4)

Sultihi ang mga estudyante nga si Sofonias adunay sugyot
kon unsaon sa paglikay nga malaglag atol sa Ikaduhang Pag-
anhi. Ipabasa nila ang Sofonias 2:1–3 ug ipa-summarize ang
tambag sa propeta. Ipangutana: Unsa sa inyong hunahuna
ang gustong ipasabut og maayo ni Sofonias pinaagi sa pag-
subli sa pulong sa dili pa?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa kaimportante sa
pagpangandam sa dili pa moanhi pag-usab ang Ginoo. Basaha
ang mosunod nga pamahayag ni Neal A. Maxwell, nga nia-
nang higayuna commissioner sa edukasyon sa Simbahan:

Kon itugot sa panahon, pagpili og pipila ka mga bersikulo gi-
kan sa Sofonias 3 nga nagpakita sa mga panalangin nga moa-
but niadtong kinsa magpuyo atol sa Milenyum (tan-awa sa
komentaryo alang sa Sofonias 3:8–20 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, p. 224).

“Ang tanang mga miyembro sa Simbahan kinahang-
lang modawat sa kamatuoran sa pagbalik ni Kristo di-
ha sa kahalangdon ug gahum sa dili pa mahitabo kana
nga panghitabo; kay, sama sa giingon ni C. S. Lewis,
gamay ra ang mahimo niini sa mga tawo nga moluhod
kon dili na posible ang pagbarug, kay kon ang
‘Tigpasiugda sa drama moadto na sa entablado, ang
drama human na!’ ” (“Q&A,” New Era, Ene. 1971, 9).

Sofonias 1–3
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Pasiuna
Ang panagna ni Haggeo gitumong ngadto sa mga Judeo kin-
sa mibalik gikan sa pagkaulipon sa Babelonia ubos sa mando
ni Ciro sa mga 537 b.c. (tan-awa sa Esdras 1:1–8). Si Haggeo
nagpuyo sa samang panahon nila ni Esdras, Nehemias, ug
Zacarias.

Ang mga Judeo nagsugod sa pagtukod og usab sa templo
apan sa wala madugay mihunong tungod sa pagsupak ug sa
pagpanggukod (tan-awa sa Esdras 4; tan-awa usab sa seksyon
sa pagpalambo J ug sa komentaryo alang sa Esdras 4:1–10 sa
Old Testament: 1 Kings–Malachi, pp. 311–16, 320–21). Ang pa-
nagna ni Haggeo, nga gipamulong mga 520 b.c., nakaawhag
sa mga Judeo sa pagbag-o sa ilang mga paningkamot sa pag-
tukod og usab sa templo, bisan pa man sa ilang mga kalisda-
nan, aron sila makadawat sa mga panalangin nga gisaad sa
Ginoo (tan-awa usab sa Esdras 5:1; 6:14; ‘Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Hageo,”’ p. 75).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang mga pakigsaad ug mga ordinansa sa templo mahi-

nungdanon sa plano sa Langitnong Amahan alang sa kalu-
wasan sa katawhan (tan-awa sa Haggeo 1; 2:7–9; tan-awa
usab sa D&P 128:11–19; 132:7–19).

• Ang Ginoo nagkinahanglan nga kadtong kinsa misalmot sa
mga ordinansa sa templo mamahimong takus (tan-awa sa
Haggeo 2:10–19).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Haggeo 1–2. Ang mga pakigsaad ug mga ordinansa sa
templo mahinungdanon sa plano sa Langitnong Amahan
alang sa kaluwasan sa iyang mga anak. (15–25 ka minutos)

Isulat sa pisara ang Ang tanang mga dalan mopadulong sa
__________. Pangutan-a ang mga estudyante kon unsa nga
mga pulong ang ilang gihunahuna ang kinahanglang isulat sa
blangko. Ipasabut nga karon ilang makat-unan ang usa ka im-
portante kaayo nga paagi sa pagkompleto niana nga hugpong
sa mga pulong.

Basaha ang Haggeo 1:1–14 uban sa mga estudyante ug hisguti
ang mosunod nga mga pangutana samtang kamo magbasa:

• Nganong mihunong man ang mga Judeo sa pagtukod sa
templo didto sa Jerusalem? (tan-awa sa bb. 2–6).

• Sumala sa Ginoo, ang ila bang kakabus ug ang pagpanggu-
kod mao ang hinungdan sa ilang kapakyasan sa pagtukod
og usab sa templo o ang resulta niana nga kapakyasan?
(tan-awa sa bb. 7–11).

• Unsa man ang gisaad sa Ginoo ngadto kanila kon sila mag-
matinud-anon sa pagtukod og usab sa templo bisan pa
man sa ilang kakabus? (tan-awa sa b. 13)

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang templo impor-
tante man kaayo?

Itandi ang mga instruksyon sa Ginoo diha sa basahon ni
Haggeo ngadto sa iyang mga instruksyon kalabut sa mga
templo ngadto sa moderno nga Israel diha sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 95; 109:1–5; ug 124:31–55. Ipakigbahin sa
imong mga estudyante ang mosunod nga pamahayag ni
Elder Boyd K. Packer ngadto sa mga lider sa Simbahan:

Kompletoha ang pamahayag diha sa pisara pinaagi sa pagsu-
lat sa mga pulong ang templo, ug hangyoa ang mga estudyante

“Mahimong maghunahuna kamo kon unsaon sa pag-
padayon sa pagpatuman ang misyon sa Simbahan di-
ha sa mga kinabuhi sa inyong mga miyembro…. Ang
pamahayag mahitungod sa misyon nga gipresentar ni
Presidente Kimball nagsulti kanato kon unsaon kini sa
pagbuhat.

“Kinahanglan kita nga ‘mosangyaw sa ebanghelyo ni
Ginoong Jesukristo ngadto sa matag nasud, kaliwatan,
pinulongan, ug katawhan, aron sa pag-andam kanila
sa pagdawat sa mga ordinansa sa bunyag ug pagkum-
pirma isip mga miyembro sa Simbahan.’

“Kinahanglan kita nga ‘mohingpit sa mga Santos pina-
agi sa pag-andam kanila nga makadawat sa mga ordi-
nansa sa ebanghelyo ug pinaagi sa panudlo ug
disiplina aron makabaton og kahimayaan.’

“Kinahanglan kita nga ‘motubos sa mga patay pinaa-
gi sa pagpahigayon sa gitugyan nga mga ordinansa
sa ebanghelyo alang niadtong kinsa nakapuyo din-
hi sa yuta.’

“Kinahanglan kita nga mopahinabo sa pagka-imortal
ug kinabuhing dayon sa tawo pinaagi sa paghunahuna
og maayo sa mga ordinansa ug sa mga pakigsaad nga
adunay kalabutan niini….

“Atong buhaton og maayo nga makita nga sa pagdu-
mala sa mga organisasyon sa Simbahan, ang tanang
mga dalan nagpadulong sa templo. Kay didto maandam
kita sa tanang mga butang aron mopasarang kanato
sa pagsulod sa presensya sa Ginoo” (seminar sa mga 
regional representative, 3 sa Abr. 1987, 4–5; italics sa ka-
tapusang paragraph gidugang).

Haggeo 1–2
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sa pagpasabut kon sa unsang paagi nga ang tanang mga dalan
nagpadulong sa templo. Pakita og usa ka litrato sa templo nga
kinadul-an sa inyong panimalay o usa ka litrato sa bisan unsa
nga templo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Pangutan-a
ang mga estudyante kon unsay mga kalainan nga anaa tali sa
mga templo ug sa lokal nga mga balay-tigumanan diin sila
magpundok alang sa pagsimba. Siguroa nga ang mga estud-
yante nakasabut nga ang templo mao ang dapit nga gigahin sa
Dios aron kita makadawat sa mga ordinansa nga gikinahang-
lan alang sa atong kaluwasan.

Ikonsiderar ang pagdapit og usa o dugang pa nga mga estud-
yante kinsa nakaadto sa templo aron mohimo og mga bunyag
alang sa patay o mabugkos ngadto sa ilang mga ginikanan sa
pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian ug sa ilang mga pagpa-
matuod sa kaimportante sa mga templo. (Pahimangnoi sila nga
dili mohisgut sa mga seremonya o mga ordinansa sa templo.)

Haggeo 2:10–19. Ang Ginoo nagkinahanglan kanato nga
mahimong takus sa pagsalmot sa mga ordinansa sa
templo. (10–15 ka minutos)

Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Unsa ang gilay-on nga daganon sa usa ka marathon?

• Unsay inyong bation mahitungod sa pagdagan og marathon
ugma?

• Unsa man ang mopugong kaninyo sa pagdagan diha sa
lumba?

• Unsay gusto ninyong buhaton sa dili pa kamo modagan sa
ingon nga lumba?

• Unsa nga pagpangandam ang gikinahanglan sa pagdagan
og marathon?

• Unsa nga pagpangandam ang gikinahanglan aron makasu-
lod sa templo?

Ipabasa sa mga estudyante ang Haggeo 2:10–19 (tan-awa
usab sa komentaryo alang sa Haggeo 2:10–19 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi, p. 326). Tabangi sila nga makasa-
but nga ang pagtambong sa templo dili makapabalaan sa
usa ka tawo kinsa dili takus ug kanang usa ka tawo nga dili
takus nga motambong sa templo misupak sa kabalaan sa ba-
lay sa Ginoo. Ipabasa kanila ang Doktrina ug mga Pakigsaad
110:7–8 ug hisguti kon ngano nga ang pagkatakus mahi-
nungdanon alang sa makahuluganon nga buhat sa templo.



ANG BASAHON NI ZACARIAS

Pasiuna
Si Zacarias nagpuyo sa samang panahon ni Haggeo ug namu-
long usab sa mga Judeo nga mobalik gikan sa pagkaulipon sa
Babelonia. Ang pangalan nga Zacarias nagpasabut nga “ang
Ginoo nga si (Jehova) nahinumdom.” Si Zacarias miawhag sa
Israel sa paghinulsol ug sa pagtukod og usab sa templo (tan-
awa sa Zacarias 1:1–17; tan-awa usab sa Esdras 5:1–2; 6:14; ug
sa pasiuna niini nga manwal sa basahon ni Haggeo, p. 211).

Ang basahon ni Zacarias naglangkob og klaro nga mga pa-
nagna mahitungod sa pagpangalagad ni Kristo dinhi sa yuta
(tan-awa sa Zacarias 9:9–12; 11:10–14), ingon man usab sa
ingon nga mga panghitabo sa ulahing mga adlaw sama sa
pagpundok sa Israel, ang katapusang dako nga gubat, ug ang
Ikaduhang Pag-anhi (tan-awa sa Zacarias 3:8–9; 10:6–12;
12–14). Pipila sa mga mensahe nga nadawat ni Zacarias gikan
sa Ginoo mao ang pinaagi sa mga panan-awon (tan-awa sa
mga kapitulo 1–6), daghan niadto nga mga simbolo wala ma-
hubad sa karaan o moderno nga mga propeta, busa ang kahu-
lugan niini dili klaro (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Zacarias,” p. 261).

Pipila ka Importante nga mga Baruganan sa
Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang kinabuhi ug pagpangalagad sa Manluluwas nakita ug

gipanagna ni Zacarias ug sa uban pang karaan nga mga
propeta (tan-awa sa Zacarias 3; 6:10–15; 9:9, 11–12;
11:12–13; 13:6–7; tan-awa usab sa Jacob 7:11).

• Sa tunga-tunga sa gubat sa Armageddon, si Kristo moabut
sa Jerusalem ug moluwas sa mga Judeo gikan sa pagkalag-
lag. Sila makahibalo nga siya mao ang Manluluwas, kinsa
gilansang sa krus, ug sila modawat kaniya isip ilang
Mesiyas ug Hari (tan-awa sa Zacarias 12:3–10; 13:6, 9;
14:1–5, 9; tan-awa usab sa D&P 45:42–53).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Zacarias 1–14. Si Zacarias nanagna og daghang mga de-
talye mahitungod sa mortal nga pagpangalagad ug sa
Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. (20–25 ka minutos)

Hatagi ang matag estudyante og kopya sa kauban nga tsart
nga ang kolum nga “Panagna mahitungod sa Manluluwas”
ipabiling blangko.

Magtrabaho diha sa ginagmay nga mga grupo o isip usa ka
klase, ipabasa sa mga estudyante ang mga pakisayran ug pa-
sulati ang kolum nga “Panagna mahitungod sa Manluluwas.”
Hisguti ang ilang mga tubag. Gamita ang mga pakisayran di-
ha sa parenteses sa kolum nga “Panagna” aron sa pagtabang
sa mga estudyante nga makasabut kon kanus-a ang mga
panghitabo natuman o matuman.

Pagkupot og usa ka hugaw nga trapo ug ipangutana:

• Sa inyong hunahuna posible kaha nga kining trapo moputi
pag-usab?

• Unsa may gikinahanglan aron ang trapo malimpyo 
pag-usab?

• Unsay kinahanglan natong buhaton aron mahimong lim-
pyo gikan sa sala?

Ipabasa sa mga estudyante ang Zacarias 3. Hisguti ang mosu-
nod nga mga pangutana:

Pakisayran Panagna mahitungod sa 
Manluluwas

Zacarias 2:4–5, 10–13 Si Kristo mopuyo uban sa iyang katawhan 
(tan-awa sa Pinadayag 22:1–5).

Zacarias 3; 6:10–15 Si Josue usa ka matang sa bantugang High 
Priest (tan-awa sa Mga Hebreohanon 3:1)

Zacarias 3:8–9; 6:12 Si Jesus mao ang Sanga kinsa moula alang 
kanato (tan-awa sa Jeremias 23:5–6).

Zacarias 9:9 Si Jesus mosulod sa Jerusalem nga 
madaugon isip Hari, magsakay og usa ka 
asno (tan-awa sa Mateo 21:1–11).

Zacarias 9:11–12 Ang mga binilanggo pagabuhian gikan sa 
gahong (tan-awa sa D&P 138:32–35).

Zacarias 11:12–13 Ang Manluluwas pagabudhian tungod sa 
traynta ka piraso nga pilak (tan-awa sa Mateo 
26:14–16; 27:3–10).

Zacarias 13:6 Ang mga Judeo mangutana kang Jesus 
mahitungod sa mga samad sa iyang mga 
kamot (tan-awa sa D&P 45:51–53).

Zacarias 13:7 Ang magbalantay sa karnero pagapatyon ug 
ang mga karnero magkatibulaag (tan-awa sa 
Mateo 26:31).

Zacarias 14:1–15 Ang Ginoo mopakita ug moluwas sa mga 
Judeo sa Jerusalem (tan-awa sa D&P 
45:47–50).

Zacarias 1–14
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• Sa bersikulo 1, unsa may nakita ni Zacarias nga gibuhat ni
Satanas? (Usa ka kahulugan sa pangalan nga Satanas mao
ang “tigpamasangil.”)

• Unsa may gisul-ob sa high priest nga si Josue? (tan-awa sa
bersikulo 3; hinumdumi nga dili kini ang Josue kinsa misu-
nod kang Moises).

• Unsa sa inyong hunahuna ang gihulagaway sa bersikulo 4?

• Pinaagi sa unsa nga gahum nga kita nahimong limpyo o
nahatagan og limpyo nga saput?

• Unsa may gitudlo sa bersikulo 7 mahitungod sa gipaabut sa
Ginoo kanato? (tan-awa ang “kon” nga mga pamahayag).

• Kinsa man ang Sanga nga gipasabut sa bersikulo 8?

• Nganong moabut man siya? (tan-awa sa bersikulo 9; tan-
awa usab sa Jeremias 23:5–6).

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga tungod sa
pag-anhi ni Jesukristo, ang gahum sa pagbuntog sa mga sala
niini nga kalibutan magamit sa tanan. Usa kini ka gahum nga
motubag sa mga pasangil ni Satanas ug mohimo kanato nga
limpyo kon magtinguha kita niini sa paagi sa Ginoo. Kon
atong buhaton ang gipangayo sa Ginoo, pinaagi sa iyang Pag-
ula makahimo siya nga ang atong “kadautan makuha gikan
[kanato]” (tan-awa sa Zacarias 3:4).

Pagkupot og hugaw nga trapo ug usa ka limpyo. Ipakigbahin
ang imong pagpamatuod mahitungod sa gahum sa
Manluluwas sa paglimpyo kanato.

Zacarias 12–14. Ang basahon ni Zacarias naglangkob og
makatabang nga kasayuran kalabut sa Ikaduhang Pag-anhi.
(35–50 ka minutos)

Isulat ang pulong nga Armageddon diha sa pisara ug hangyoa
ang mga estudyante sa pagsulti kon unsay ilang nahibaloan
kalabut niini. Ipangutana:

• Unsay inyong bation kon maghunahuna kamo kalabut sa
mga panghitabo sa katapusang mga adlaw ug sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo?

• Unsa man ang pipila ka mga panghitabo nga kinahanglang
mahitabo sa dili pa mobalik ang Manluluwas?

Ilista ang pipila niadtong mga panghitabo diha sa pisara.
Pananglitan, ang ebanghelyo isangyaw sa matag nasud (tan-
awa sa D&P 133:37) ug mga mini nga Kristo motunga ug mo-
lingla og daghan (tan-awa sa Mateo 24:24–27).

Sultihi ang mga estudyante nga si Zacarias nakakita ug mihu-
lagway sa daghang mga panghitabo nga may kalabutan sa
Ikaduhang Pag-anhi. Ipasabut nga migamit siya sa hugpong sa
mga pulong nga “niana nga adlaw” sa daghang higayon sa
Zacarias 12–14 sa pagpasabut sa mga panghitabo nga matuman
sa katapusang mga adlaw. Bahina ang mga estudyante ngadto
sa gagmay nga mga grupo ug siksika ang matag kapitulo, sa
pagpangita alang niana nga hugpong sa mga pulong. Ipalista
nila diha sa usa ka piraso sa papel ang matag panghitabo nga
gihulagway ni Zacarias ug sa pakisayran niini (Pahinumdom:
Dili tanan sa mga panghitabo nagsugod sa hugpong sa mga

pulong nga “niana nga adlaw.”) Ang mga resulta niini mahi-
mong makita nga mora og susama sa mosunod nga tsart.

Kon gitinguha, pun-i og dugang nga kasayuran gikan sa sek-
syon sa pagpalambo I sa Old Testament: 1 Kings–Malachi (pp.
291–95).

Pakisayran Panagna mahitungod sa 
Katapusang mga Adlaw

12:2–3 Ang Jerusalem makasugakod sa pagsakop

12:4 Ang mga kaaway niini pagatungluhon og 
pagkabuang

12:5–7 Ang mga gobernador sa Juda susama sa usa 
ka kalayo

12:8 Ang huyang sa Juda susama kang David.

12:9 Ang mga kaaway sa Jerusalem malaglag

12:10–11 Ang mga Judeo makaila kang Jesus “nga ilang 
gipalagbasan.”

13:1 Usa ka tuburan ang ablihan aron sa paglimpyo 
sa katawhan.

13:2–5 Ang mga dios-dios giwagtang ug ang mini nga 
mga propeta mihunong.

13:6 Ang mga Judeo motan-aw sa mga samad 
ni Kristo.

13:7–9 Ang magbalantay sa mga karnero gipatay; duha 
sa tulo ka bahin sa mga tawo namatay

14:1–2 Tanang mga nasud magpundok batok 
sa Jerusalem.

14:3 Ang Ginoo moaway alang sa Jerusalem.

14:4–5 Si Kristo mobarug sa Bungtod sa mga Oliba, 
nga gibahin sa duha.

14:6–7 Usa ka katingad-an nga kahayag ang motunga.

14:8 Buhi nga katubigan moadto gikan sa Jerusalem.

14:9–11 Ang Ginoo hari; ang Israel anaa sa kalinaw.

14:12–15 Usa ka hampak ang mohurot sa mga kaaway 
sa Israel.

14:16–19 Ang tanang mga nasud mosimba didto 
sa Jerusalem.

14:20–21 Mga bagting ug mga tibud gisulatan og 
“Kabalaan ngadto sa Ginoo.”



Basaha ang Zacarias 13:6 uban sa Doktrina ug mga Pakigsaad
45:48–53 ug 133:17–20 alang sa dugang kasayuran mahitu-
ngod sa pagpakita sa Manluluwas didto sa Bungtod sa mga
Oliba. Pangutan-a ang mga estudyante kon angayan ba kita
nga mahadlok sa Ikaduhang Pag-anhi. Basaha ang 1 Nephi

22:16–17 ug ipasabut nga hangtud nga kita matarung dili kita
kinahanglang mahadlok (tan-awa usab sa D&P 38:29–30).
Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpahayag sa ilang
mga gibati mahitungod sa ilang nakat-unan gikan kang
Zacarias kalabut sa Ikaduhang Pag-anhi.

Zacarias 1–14
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Pasiuna
Ang pangalan nga Malaquias nagpasabut og “akong mensahe-
ro,” usa ka tukma nga pangalan alang sa usa ka propeta. Si
Malaquias nanagna ngadto sa Juda human sa mga propeta nga
sila si Haggeo ug Zacarias ug tingali nagpuyo sa samang pana-
hon ni Nehemias. Ang iyang basahon gisulat mga upat ka ga-
tus ka tuig sa wala pa matawo si Kristo (tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Malaquias,” pp. 154–155; pasiuna sa
Malaquias ug komentaryo alang sa Malaquias 1:1 sa Old
Testament: 1 Kings–Malachi,p. 351).

Si Malaquias mibadlong sa mga tawo tungod sa ilang kaku-
lang sa hugot nga pagtuo sa mga saad sa Ginoo. Siya mitudlo
mahitungod sa pagpahiuli sa gahum sa priesthood sa pag-
bugkos, kaminyoon ug panagbulag, ug mga ikapulo ug mga
halad. Siya mitagna usab mahitungod sa usa ka mensahero
kinsa mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas.
Kadaghanan sa basahon ni Malaquias magamit sa ulahing
mga adlaw. Pangitaa kadtong mga panagna samtang magba-
sa ka niini nga basahon.

Pipila ka Importante nga mga Baruganan 
sa Ebanghelyo nga Angayang Pangitaon
• Ang pakigsaad sa kaminyoon seryuso ug sagrado ug dili

angayang lapason (tan-awa sa Malaquias 2:11–16; tan-awa
usab sa D&P 131:1–4; 132:15–19).

• Ang pagbayad og ikapulo mao ang pagbalik ngadto sa
Dios sa iyang gipanag-iya. Kon dili kita mobayad sa atong
mga ikapulo ug mga halad, atong gikawatan ang Dios ug
mihikaw sa atong mga kaugalingon sa gisaad nga mga pa-
nalangin (tan-awa sa Malaquias 3:8–12; tan-awa usab sa
Levitico 27:30–32).

• Ang gahum sa pagbugkos nga gipahiuli ni Elijah nakapahi-
mo sa mga pamilya nga magkaubang mabugkos sa ka-
hangturan. Kon wala kini, ang yuta samaran pinaagi sa usa
ka panghimaraut ug hingpit nga malaglag sa pag-anhi
sa Ginoo (tan-awa sa Malaquias 4:5–6; tan-awa usab sa
D&P 2; 110:13–16; 128:17–18; 138:46–48).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Malaquias 3 (Scripture Mastery, Malaquias 3:8–10).
Kon kita mobayad sa atong mga ikapulo ug mga

halad, ang Ginoo mopanalangin kanato sa espirituhanon
ug sa temporal nga paagi. (20–30 ka minutos)

Ipakita sa mga estudyante ang usa ka artikulo sa pamantala-
an mahitungod sa usa ka pagpangawat o pagpangawkaw.
Pangutan-a sila kon aduna bay gikawat gikan kanila sukad
ug unsay ilang gibati. Ipangutana: Unsa kaha sa inyong huna-
huna ang magpuyo sa usa ka katilingban diin walay krimen?
Sultihi ang mga estudyante nga si Malaquias namulong sa
ingon nga panahon. Basaha ang Malaquias 3:1–6 ug 4:1–2
uban kanila ug pangutana kon unsay mahitabo sa Ikaduhang
Pag-anhi nga maoy hinungdan aron ang krimen mahunong.

Itunong pag-usab ngadto sa artikulo sa pamantalaan mahi-
tungod sa usa ka pangawkaw ug pangutan-a ang mga es-
tudyante:

• Unsay inyong bation kon kini nga artikulo mao ang mahi-
tungod kaninyo ug nasakpan kamo nga nangawat?

• Unsay bation sa inyong mga ginikanan?

• Unsay inyong bation kon ang inyong gikawat gikan sa Dios?

• Unsa ka posible alang sa usa ka tawo nga makakawat gi-
kan sa Dios?

Basaha ang Malaquias 3:8–9 ug pangutan-a ang mga estud-
yante nganong ang pagkapakyas sa pagbayad sa ikapulo
ug mga halad susama sa pagpangawat sa Dios (tan-awa
sa komentaryo alang sa Malaquias 3:7–9 sa Old Testament:
1 Kings–Malachi, pp. 353–54). Basaha ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 64:23–24 ug hisguti nganong ang pagbayad sa ika-
pulo ingon ka importante nga sugo. Ipakigbahin ang mosu-
nod nga pamahayag gikan kang Elder Dallin H. Oaks:

Pangutan-a ang mga estudyante:

• Agig dugang sa ikapulo, unsay lain nga paagi nga gisulti
ni Malaquias nga ang katawhan sa Juda nangawat sa Dios?
(Sa pagbayad og mga halad; tan-awa sa Malaquias 3:8.)

• Unsa nga mga halad ang gipangayo nga atong ihatag sa
Ginoo sa atong panahon?

Ipakita sa mga estudyante ang usa ka resibo sa donasyon ug
hisguti kon giunsa paggamit ang mga halad sa puasa ug mga
pundo sa misyonaryo. (Ang mga halad sa puasa gigamit sa
pag-abag sa mga kabus, ang mga pundo sa misyonaryo gita-
bang sa mga misyonaryo sa tibuok kalibutan kinsa dili unta
makahimo sa pagserbisyo og mga misyon, ug ang humanitari-
an nga mga donasyon gitabang sa ubang mga panginahang-
lan sa welfare sa tibuok kalibutan.)

“Ang pagbayad sa ikapulo usa ka ebidensya nga atong
gidawat ang balaod sa sakripisyo. Nag-andam usab
kini kanato alang sa balaod sa pagpahinungod ug sa
ubang mas taas nga mga balaod sa celestial nga ging-
harian” (sa Conference Report, Abr. 1994, 45; o Ensign,
Mayo 1994, 34).

Malaquias 1–4

ANG BASAHON NI MALAQUIAS

264



Ipabasa sa mga estudyante ang Malaquias 3:10–12 ug ipasulti
kon unsay gisaad sa Ginoo ngadto niadtong kinsa matinuo-
ron sa pagbayad sa ilang mga ikapulo ug mga halad.
Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Elder Ezra Taft
Benson, nga nianang higayuna usa ka sakop sa Korum sa
Napulong Duha ka mga Apostoles:

Ipa-cross-reference sa mga estudyante ang Malaquias 3:8–10
uban sa Doktrina ug mga Pakigsaad 64:23. Hisguti kon unsa
ang dugang nga panalangin ang gisaad sa Ginoo niadtong
kinsa mobayad og matinuoron nga ikapulo. (Dili sila pagasu-
nugon sa iyang pag-anhi.)

Malaquias 1–4. Kon kita andam alang sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo, dili kita angay nga mahadlok.

(25–45 ka minutos)

Sultihi ang mga estudyante sa paghunahuna sa ilang unang
adlaw sa klase diha sa eskwelahan. Ang magtutudlo mipasa-
but sa nagkalainlaing mga buluhaton nga maoy motino sa
ilang panapos nga grado apan wala mosulti kon kanus-a isu-
miter kadtong mga buluhaton. Ang magtutudlo miingon la-
mang nga ang buluhaton isumiter atol sa semester. Igo nga
panahon ang ihatag aron sa pagkompleto sa tanang mga bu-
luhaton apan usa ka adlaw, sa walay pagpasidaan, ang mag-
tutudlo mangayo sa buluhaton sa tibuok semester. Kadtong
mga estudyante kinsa aduna niini sa klase nianang adlawa,
nakakompleto, makapasar sa klase ug hatagan sa ilang pana-
pos nga grado. Kadtong kinsa wala makahuman sa bisan un-
sa nga mga buluhaton mahagbong sa klase.

Pangutan-a ang mga estudyante sa mosunod nga mga pa-
ngutana:

• Kanus-a man kamo magsugod pagtrabaho sa mga bulu-
haton?

• Dili ba ninyo kini trabahoon hangtud sa katapusan sa se-
mester?

• Kon inyong nakompleto kining tanan, unsay inyong bation
samtang moadto kamo sa klase matag adlaw?

• Unsay inyong bation kon dili kamo andam?

• Kon ang magtutudlo mohatag og petsa sa pagsumiter
alang sa usa ka major paper o assignment, kanus-a man ka-
mo kasagarang motrabaho niini?

• Nganong ang pipila ka mga tawo daw molangan o dili mo-
buhat sa homework hangtud sa katapusan gayud nga gutlo?

Ipabasa sa mga estudyante ang Mateo 24:36–42, ug pangutan-a:

• Sa unsa nga paagi nga kadtong mga bersikulo susama sa
kahimtang nga gipresentar bag-ohay lang?

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang Ginoo dili mo-
sulti kanato sa tukma kon kanus-a siya moanhi?

• Unsa may gusto niya nga atong buhaton matag adlaw?

Kon wala pa nimo magamit ang sugyot sa pagtudlo alang sa
Zacarias 12–14 (p. 214), mahimo kining maayo nga dapit sa
paggamit niana. Kondili, ribyuha uban sa mga estudyante
ang mga panghitabo nga modala ngadto sa Ikaduhang Pag-
anhi. Kon ang mga estudyante aduna nay panabut sa grabe
nga mga kalaglagan nga gipanagna alang sa katapusang mga
adlaw, pabasaha sila sa Malaquias 3:2 ug patubaga sa pangu-
tana nga gipangutana didto: “Kinsa ang makapabilin sa ad-
law sa iyang pag-anhi?”

Ipabasa sa mga estudyante ang Malaquias 3–4 ug ipapangita
ang mga tubag sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa man ang gisulti ni Malaquias kanato nga angayan na-
tong buhaton aron maandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi?

• Unsa man ang iyang gipasidaan kanato nga dili buhaton
nga mopabilin kanato nga dili andam?

Hisguti ang mga tubag sa mga estudyante. Gamita ang kasa-
yuran diha sa mga komentaryo alang sa Malaquias 3–4 sa Old

S  M  T  W  TH  F  S

“Ang usa ka tawo napanalanginan sa temporal nga pa-
agi tungod sa pagkamasulundon sa balaod sa ikapulo.
Apan ang kinadak-ang mga panalangin sa Ginoo mao,
human sa tanan, ang espirituhanon nga kahimtang.
Tingali mao kana ang mas lawom nga kahulugan sa
pahayag, ‘Buksan ko kaninyo ang mga tamboanan sa
langit ug bu-boan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi
nga wala unyay dapit nga igong kabutangan sa pagda-
wat niini’ (Malaquias 3:10). Si kanhi Elder Melvin J.
Ballard, usa ka Apostol, miingon nga ‘ang Ginoo misa-
ad nga ang lalaki ug babaye kinsa nagbayad sa ilang
matinuoron nga ikapulo pagasangkapan, [apan] Siya
wala mosaad nga himoon silang adunahan, dili sa ma-
teryal nga mga butang. Ang labing mahinungdanon
nga mga panalangin sa Ginoo mga espirituhanon, ug
dili materyal.’ Crusader for Righteousness, p. 124)” (The
Teachings of Ezra Taft Benson, 472–73).

Malaquias 1–4
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Testament: 1 Kings–Malachi (pp. 353–56) aron sa pagtabang sa
imong mga estudyante nga makasabut sa unsay ilang gibasa.

Basaha ang Malaquias 4:5 isip usa ka klase. Pangutan-a ang
mga estudyante:

• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang buot ipasabut sa
Ginoo sa dihang iyang gitawag ang Ikaduhang Pag-anhi
nga usa ka “dako ug makalilisang nga adlaw”?

• Angayan ba kitang magmahadlokon sa Ikaduhang Pag-
anhi? (tan-awa sa D&P 38:30).

Awhaga ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka butang
nga ilang mabuhat aron mas maandam alang sa Ikaduhang
Pag-anhi ug sa pagsugod og trabaho nianang bahina sa ilang
mga kinabuhi.

Malaquias 4:5–6 (Scripture Mastery). Ang Ginoo mi-
saad nga ipadala si Elijah sa dili pa ang Ikaduhang

Pag-anhi, nga “pabalikon ang kasingkasing sa mga ama-
han ngadto sa mga bata, ug ang kasingkasing sa mga bata
ngadto sa ilang mga amahan.” (15–20 ka minutos)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagbaling ngadto sa pakisay-
ran sa scripture mastery sa Daang Tugon nga nagsulti kanato
kon unsay “buhat” sa Langitnong Amahan (Moises 1:39).
Human mabasa kana nga bersikulo, sultihi ang mga estudyan-
te nga si propeta Malaquias nagtudlo mahitungod kon unsay
gibuhat sa Dios aron masiguro nga ang iyang buhat husto.

Basaha ang Malaquias 4:5–6 uban sa imong mga estudyante ug
pangutan-a sila kon si kinsa si Elijah (tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Elijah,” pp. 52–53). Hinumdumi nga
kadtong mga bersikulo makita usab diha sa uban pang sumba-
nan nga mga basahon sa Simbahan (tan-awa sa 3 Nephi 25:5–6;

D&P 2; Joseph Smith––Kasaysayan 1:36–39). Gamita ang 
komentaryo alang sa Malaquias 4:5–6 diha sa Old Testament:
1 Kings–Malachi (pp. 355–56) aron sa pagtabang diha sa usa
ka panaghisgutan sa mosunod nga mga pangutana:

• Nganong ipadala man si Elijah imbis nga ubang propeta?
(Sumala ni Presidente Joseph Fielding Smith, “Si Elijah
mao ang katapusan sa mga propeta sa karaang Israel kinsa
naghupot sa kahingpitan sa priesthood, nga sa ato pa, ang
katapusan sa mga propeta nga puno sa kahingpitan sa ga-
hum sa pagbugkos. Ang mga propeta kinsa nag-una kani-
ya wala maghupot niini nga kahingpitan” [Doctrines of
Salvation, 3:151]).

• Unsa may pagadad-on ni Elijah? (tan-awa usab sa D&P
110:13–16).

• Unsa may buot ipasabut sa “pabalikon ang kasingkasing sa
mga bata ngadto sa ilang mga amahan”?

• Unsa may mahitabo kon wala pa ipadala si Elijah? (tan-awa
usab sa D&P 2:2–3; 128:15, 17–18; Joseph Smith––Kasaysayan
1:39).

• Naghulat pa ba gihapon kita nga moabut si Elijah, o mia-
but na siya? (tan-aw sa D&P 110:13).

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang gahum sa pag-
bugkos nga gisaad sa Ginoo nga ipadala pinaagi sa kamot ni
Elijah gipahiuli na. Awhaga ang mga estudyante nga maning-
kamot nga mahimong takus sa usa ka rekomend sa templo ug
sa pagkuha sa matag oportunidad nga anaa nga mahimong
“mga manluluwas sa Bukid sa Zion” (tan-awa sa Abdias 1:21)
pinaagi sa paghimo sa buhat sa family history ug sa pag-adto
sa templo.

Ang Basahon ni Malaquias
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 Kini nga pamahayag gibasa ni Presidente Gordon B. Hinckley isip bahin sa iyang mensahe sa Kinatibuk-ang Miting 

sa Relief Society nga gihimo niadtong Septyembre 23, 1995, sa Siyudad sa Salt Lake, Utah. 

  ANG UNANG KAPANGULOHAN UG KONSEHO 
SA NAPULOG DUHA KA MGA APOSTOLES SA ANG SIMBAHAN NI 

JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW 

   KAMI, ANG UNANG KAPANGULOHAN  ug Konseho sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa maligdong nga paagi mopa-
hayag nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka baba-
ye gi-orden sa Dios ug ang pamilya mahinungdanon ngadto sa 
plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa 
Iyang mga anak.

   ANG TANAN NGA MGA TAWO —lalaki ug babaye—gilalang di-
ha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hinigugmang espiritu nga 
anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa 
ingon, ang matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug ka-
lagmitan nga mahimong usa ka dios. Ang pagkalalaki ug pag-
kababaye usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa 
kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal, ug sa wa-
lay katapusan nga pag-ila ug katuyoan.

   SA KINABUHI NGA WALA PA DINHI SA YUTA,  ang espiritu nga mga 
anak nga lalaki ug babaye nakaila ug nagsimba sa Dios ingon 
nga ilang Amahan sa Kahangturan ug midawat sa Iyang plano 
nga naghatag og higayon sa Iyang mga anak nga makaangkon 
og pisikal nga lawas ug makaangkon og yutan-on nga kasina-
tian sa paglambo ngadto sa kahingpitan ug sa katapusan ma-
kakab-ot sa ilang walay katapusan nga kapalaran ingon mga 
manununod sa kinabuhing dayon. Ang balaan nga plano sa ka-
lipay makahimo sa mga relasyon sa pamilya nga magpadayon 
human sa kamatayon. Sagrado nga mga ordinansa ug mga 
pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga templo makapahimo 
alang sa tagsa-tagsa sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios 
ug alang sa mga pamilya nga magkahiusa sa kahangturan.

   ANG UNANG SUGO  nga gihatag sa Dios ngadto ni Adan ug Eva 
mao ang mahitungod sa posibilidad alang kanila isip bana ug 
asawa nga mahimong mga ginikanan. Kami mopahayag nga 
ang sugo sa Dios alang sa Iyang mga anak sa pagdaghan ug 
pagpuno sa yuta nagpabilin nga ipatuman. Kami sa dugang 
mopahayag nga ang Dios misugo nga ang sagrado nga mga ga-
hum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki ug babaye, 
kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa.

   KAMI MOPAHAYAG  sa mga paagi diin ang mortal nga kinabuhi 
gilalang nga gipahimutang sa Dios. Kami mopamatuod sa pag-
kabalaan sa kinabuhi ug sa iyang pagkamahinungdanon diha sa 
walay katapusan nga plano sa Dios.

   ANG BANA UG ASAWA  adunay ligdong nga kapangakohan 
sa paghigugma ug pag-amuma sa usag usa ug alang sa ilang 
mga anak. “Ang mga kabataan mao ang panulundon sa Ginoo” 

( Mga Salmo 127:3 ). Ang mga ginikanan adunay sagrado nga 
katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigug-
ma ug pagkamatarung, sa pagsangkap alang sa ilang pisikal ug 
espirituhanon nga mga panginahanglan, ug sa pagtudlo kanila 
sa paghigugma ug pag-alagad sa usag usa, pagsunod sa mga 
sugo sa Dios, ug kinsa mosunod sa mga balaod sa ilang nasud 
bisan asa sila magpuyo. Mga bana ug mga asawa—mga inahan 
ug mga amahan—adunay tulubagon sa atubangan sa Dios sa 
pagtuman niini nga mga kapangakohan.”

   ANG PAMILYA  gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki ug 
babaye mahinungdanon ngadto sa Iyang walay katapusan nga 
plano. Ang mga anak adunay katungod nga matawo ngadto sa 
mga ginikanan kinsa naminyo, ug maamumahan sa usa ka ama-
han ug sa usa ka inahan nga nagtahud sa mga panaad sa kamin-
yoon uban sa hingpit nga pagkamaunungon. Ang kalipay diha 
sa kinabuhi sa pamilya labaw nga makab-ot kon gipasikad diha 
sa mga pagtulun-an sa Ginoong Jesukristo. Malampuson nga 
mga kaminyoon ug mga pamilya natukod ug napadayon diha 
sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinul-
sol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, buhat ug maayong 
makalingaw nga mga kalihokan. Pinaagi sa balaan nga plano, 
ang mga amahan mao ang mangulo sa ilang mga pamilya diha 
sa gugma ug sa pagkamatarung ug may kapangakohan sa pag-
sangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod 
sa ilang mga pamilya. Ang unang mga kapangakohan sa mga 
inahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak. Niining sagra-
do nga mga kapangakohan, ang mga amahan ug mga inahan 
adunay katungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon nga mag-
kauban. Kakulangan, kamatayon, o laing mga kahimtang ma-
himong manginahanglan sa pagsagop o sa pag-usab niini nga 
mga kalihokan sa pag-amuma alang sa pamilya. Ang uban nga 
mga kapamilya kinahanglan nga motabang kon gikinahanglan.

   KAMI MOPAHIMANGNO  nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas 
sa mga 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 mopahi-
mangno nga ang pagkabungkag sa pamilya makadala sa tagsa-
tagsa, sa mga komunidad, ug sa nasud sa mga katalagman nga 
gipanagna sa karaan ug sa bag-o nga mga propeta.

   KAMI NAGTAWAG  sa may kapangakohan nga mga lumulupyo 
ug mga opisyal sa gobyerno bisan asa sa pag-awhag sa mga tawo 
sa paghimo niadtong mga butang nga gihimo sa pagpadayon ug 
sa paglig-on sa pamilya isip sukaranan nga yunit sa katilingban.   

 ANG PAMILYA
  USA KA PAMAHAYAG 

NGADTO SA KALIBUTAN
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Ang mga Hari ug ang mga Propeta sa Israel ug sa Juda
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ANG MGA HARI SA JUDAANG MGA HARI SA JUDA

ANG MGA HARI SA NAHIUSA
NGA GINGHARIAN SA ISRAEL

Saul
David

Solomon
ca. 1050–930 b.c.

ANG MGA PROPETA

Israel Duha Juda

Roboam: Mihari sulod sa disesyete ka tuig (ca. 930–913
b.c.). Si Roboam, anak nga lalaki ni Solomon, usahay masu-
lundon sa Ginoo ug usahay mosunod sa kadautan sa sikbit
nga mga nasud. Isip resulta, si Sisac, paraon sa Ehipto, miu-
lipon sa Juda ug milungkab sa templo (tan-awa sa 1 Mga
Hari 12:1–24; 14:21–31; 2 Cronicas 10:1–12:16).

Abiam: Mihari sulod sa tulo ka tuig (ca. 913–910 b.c.). Si
Abiam, nga gitawag usab og Abias, anak ni Roboam. Siya
nagpadayon sa sama nga mga sala nga gisugdan sa iyang
amahan (tan-awa sa 1 Kings 15:1–8; 2 Cronicas 13).

Asa: Mihari sulod sa kwarenta y uno ka tuig (ca. 910–869
b.c.). Si Asa anak nga lalaki ni Abiam ug “naghimo sa ma-
tarung sa mga mata sa Ginoo” (1 Mga Hari 15:11). Siya
mipasiugda sa mga kausaban nga wagtangon ang pagsim-
ba og dios-dios diha sa yuta. Gipalig-on usab niya ang ka-
sundalohan ug gipildi ang Israel ug ang mga Etiopiahanon
sa dihang miatake sila (tan-awa sa 1 Mga Hari 15:9–24;
2 Cronicas 14–16).

Pahibalo: Pipila ka mga pagbag-o
ug mga koreksyon gihimo sa mga
petsa. Makapahimo kini og ga-
mayng kausaban niadtong maki-
ta diha sa Bible Dictionary.

Jeroboam I: Mihari sulod sa baynte dos ka tuig (ca. 930–909
b.c.). Ang Ginoo mipili kang Jeroboam nga mahimong hari
ibabaw sa napulo ka mga tribo sa amihanan apan wala siya
motuman sa mga sugo. Hinoon, iyang gihimo ang Israel
ngadto sa pagsimba og dios-dios ug maoy nahimong sumba-
nan sa hapit tanan nga nagsunod-sunod nga mga hari (tan-
awa sa 1 Mga Hari 12:25–14:20).

Nadab: Mihari sulod sa duha ka tuig (ca. 909–908 b.c.). Si
Nadab, ang anak nga lalaki ni Jeroboam, mipadayon sa ka-
dautan nga gisugdan sa iyang amahan. Siya gipatay ni Baasa
(tan-awa sa 1 Mga Hari 15:25–31).

Baasa: Mihari sulod sa baynte kwatro ka tuig (ca. 908–886
b.c.). Si Baasa nakaangkon sa trono pinaagi sa pagpatay ni
Nadab ug sa pagpatay sa tanan nga mga kaliwatan ni
Jeroboam. Siya mipadayon diha sa pagkadautan ni
Jeroboam ug si propeta Jehu nanagna nga ang iyang balay
magun-ob sama sa iyang pagun-ob sa balay ni Jeroboam
(tan-awa sa 1 Mga Hari 15:32–16:7).

Ela: Mihari sulod sa duha ka tuig (ca. 886–885 b.c.). Si Ela,
ang anak nga lalaki ni Baasa, gipatay ni Zimri, iyang kapitan
sa karwahe. Si Zimri mipatay dayon sa tanan kinsa nahisa-
kop sa balay ni Baasa, nagtuman sa panagna ni Jehu (tan-
awa sa 1 Mga Hari 16:8–14).

Zimri: Mihari sulod sa pito ka adlaw (ca. 885 b.c.). Ang ka-
sundalohan mialsa batok kang Zimri, kinsa nagpakamatay
dayon (tan-awa sa 1 Mga Hari 16:9–20).
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ANG MGA HARI SA JUDAANG MGA HARI SA JUDA sumpay

Zacarias

Jonas

Josaphat: Mihari sulod sa baynte singko ka tuig (ca.
872–848 b.c.). Si Josaphat mihari og tulo ka tuig uban sa
iyang amahan, si Asa, ug lima ka tuig uban sa iyang anak nga
lalaki nga si Joram. Siya mihari sa maalamon ug matarung
nga paagi, gawas sa pakig-abin og maayo ngadto nila ni
Achab ug Ochozias sa Israel. Kini tingali ang hinungdan sa
walay swer te nga pagkaminyo sa iyang anak nga lalaki ngad-
to sa anak nga babaye ni Achab (tan-awa sa 1 Mga Hari
22:41–50; 2 Cronicas 17:1–21:3).

Joram: Mihari sulod sa walo ka tuig (ca. 853–841 b.c.). Si
Joram wala mosunod sa iyang amahan nga si Josaphat diha
sa pagkamatarung. Gipatay niya ang iyang mga igsoong lala-
ki, nakigminyo kang Athalia, anak nga babaye nila ni Jezabel
ug Achab, ug naghari diha sa pagkadautan (tan-awa sa
2 Mga Hari 8:16–24; 2 Cronicas 21).

Ochozias: Mihari sulod sa usa ka tuig (ca. 841 b.c.). Si
Ochozias gipatay ni Jehu, kinsa mipatay usab ni Joram, hari
sa Israel (tan-awa sa 2 Mga Hari 8:25–29; 9:27–29;
2 Cronicas 22:1–9).

Reina Athaliah: Mihari sulod sa pito ka tuig (ca. 841–835 b.c.).
Si Athalia mao ang inahan ni Ochozias ug anak nga babaye nila
ni Achab ug Jezabel. Human sa kamatayon ni Ochozias iyang
giangkon ang trono human sa pagpatay sa “tanang kaliwatan
nga harianon” (2 Mga Hari 11:1), gawas sa usa ka apo nga lala-
ki, si Joas, nga gitagoan. Siya mipasiugda sa pag-ampo kang
Baal ug gipatay (tan-awa sa 2 Mga Hari 11; 2 Cronicas
22:10–23:21).

Joas, o Jehoash: Mihari sulod sa kwarenta ka tuig (ca.
835–796 b.c.). Si Josaba, igsoong babaye ni Ochozias, milu-
was sa gamayng bata nga si Joas gikan sa mamumuno nga
apohang babaye nga si Athalia. Siya ug ang iyang bana, si
Joiada ang pari, mitago kang Joas sa templo sulod sa unom
ka tuig. Si Joiada nangulo sa usa ka nailhan nga pag-aklas sa
dihang si Joas pito na ka tuig ang panuigon nga maoy mibu-
tang ni Joas sa trono ug mipapatay kang Athalia. Gipahunong
ni Joas ang pag-ampo kang Baal ug gipaayo ang templo (tan-
awa sa 2 Mga Hari 12; 2 Cronicas 24).

Amasias: Mihari sulod sa baynte nuybe ka tuig (ca. 796–767
b.c.). Si Amasias, ang anak nga lalaki ni Joas, matinud-anon
og gamay ug buang-buang og gamay. Napildi niya ang Edom
pinaagi sa pagpatalinghug sa pasidaan sa usa ka propeta,
apan miapil dayon sa pagsimba og dios-dios ug gipakaulawan
ni Joas, hari sa Israel. Ang iyang anak nga lalaki nga si Asarias
mihari uban kaniya atol sa iyang katapusan nga baynte kwatro
ka tuig. Si Amasias gipatay sa dapit nga gikalagiwan (tan-awa
sa 2 Mga Hari 14:1–22; 2 Cronicas 25).

Omri (ca. 885–874 b.c.) ug Thibni (ca. 885–880 b.c.): Si
Omri ug si Thibni nag-away sa pagkontrolar sa gingharian su-
lod sa upat ka tuig. Si Thibni namatay, ug si Omri ang nahi-
mong hari. Si Omri nakakaplag sa siyudad sa Samaria ug
mihimo niini nga iyang kaulohan. Siya mihari og dugang nga
dose ka tuig, sa mas dautan nga paagi kay sa mga nag-una
kaniya (tan-awa sa 1 Mga Hari 16:16–28).

Achab: Mihari sulod sa baynte dos ka tuig (ca. 874–853 b.c.).
Si Achab, ang anak nga lalaki ni Omri, gikonsiderar nga labing
dautan nga hari sa amihanang gingharian. Siya nagminyo kang
Jezabel, usa ka prinsesa nga Sidonhanon nga nagsimba og
dios-dios kinsa mipasiugda sa pag-ampo kang Baal ug milutos
niadtong kinsa misunod kang Jehova. Siya misulay sa pagpa-
patay kang propeta Elijah. Si Elijah nanagna sa kamatayon nila
ni Achab ug Jezabel (tan-awa sa 1 Mga Hari 16:29–22:40;
2 Cronicas 18).

Ochozias: Mihari sulod sa duha ka tuig (ca. 853–852 b.c.).
Gipadayon ni Ochozias ang kadautan sa iyang amahan, nga si
Achab (tan-awa sa 1 Mga Hari 22:51–2 Mga Hari 1:18).

Jehoram, o Joram: Mihari sulod sa dose ka tuig (ca. 852–841
b.c.). Samtang dili ingon ka dautan sama sa iyang amahan ug
apohang lalaki, si Jehoram nagpadayon diha sa mga sala ni
Jeroboam (tan-awa sa 2 Mga Hari 3:1–8:15).

Jehu: Mihari sulod sa baynte otso ka tuig (ca. 841–814 b.c.).
Si Jehu gidihogan pinaagi sa usa ka propeta nga mahimong
hari sa Israel ug moguba sa balay ni Achab. Iyang giguba ang
pag-ampo kang Baal apan wala ang bulawan nga mga baka ni
Jeroboam (tan-awa sa 2 Mga Hari 9:1–10:36).

Joachaz: Mihari sulod sa disesyete ka tuig (ca. 814–798 b.c.).
Si Joachaz mipaila og balik sa pag-ampo kang Baal, nga gipa-
ningkamutan sa iyang amahan, si Jehu, nga wagtangon (tan-
awa sa 2 Mga Hari 13:1–9).

Joas: Mihari sulod sa disesais ka tuig (ca. 798–782 b.c.).
Si Joas nagpadayon diha sa mga sala sa iyang amahan,
si Joachaz (tan-awa sa 2 Mga Hari 13:10–25).

Jeroboam II: Mihari sulod sa kwarenta y uno ka tuig (ca.
793–753 b.c.). Si Jeroboam mihari uban sa iyang amahan, si
Joas, sulod sa dose ka tuig. Siya dili matarung, apan usa siya
ka gamhanan nga hari kinsa maoy gigamit sa Ginoo aron sa
pagpildi sa mga kaaway sa Israel ug sa paghatag sa mga tawo
og usa ka katapusan nga higayon sa paghinulsol (tan-awa sa
2 Mga Hari 14:23–29).

ANG MGA PROPETA
Israel Duha JudaANG MGA HARI SA ISRAELANG MGA HARI SA ISRAEL sumpay
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Ang Katapusan sa Amihanan nga Gingharian sa Israel

Ang Pagpapahawa sa Asiria

“Busa ang Ginoo nasuko sa hilabihan gayud sa Israel, ug gi-
papahawa sila sa iyang atubangan: walay nahabilin gawas sa
banay ni Juda lamang” (2 Mga Hari 17:18).

EHIPTO Pulang 

Dagat

Desierto sa Arabia

Babelonia
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Media

Ang Dakong 
Dagat

Samaria

Nahum

ANG MGA HARI SA JUDAANG MGA HARI SA JUDA sumpay
ANG MGA PROPETA
Israel Duha JudaANG MGA HARI SA ISRAELANG MGA HARI SA ISRAEL sumpay

Isaias

Am
os

Obed
Oseas

M
iqueas

Zacarias: Mihari sulod sa unom ka bulan (ca. 753 b.c.). Si
Zacarias, ang anak nga lalaki ni Jeroboam, gipatay ni Sallum
(tan-awa sa 2 Mga Hari 15:8–12).

Sallum: Mihari sulod sa usa ka bulan (ca. 751 b.c.). Si Sallum
gipatay ni Menahem (tan-awa sa 2 Mga Hari 15:10–15).

Menahem: Mihari sulod sa napulo ka tuig (ca. 752–742 b.c.).
Si Menahem mipatay kang Sallum aron maangkon ang trono.
Iyang gipabayad og dakong buhis ang mga tawo aron pagba-
yad og buhis ngadto sa Asiria (tan-awa sa 2 Mga Hari
15:14–22).

Pekaia: Mihari sulod sa duha ka tuig (ca. 742–740 b.c.). Si
Pekaia, ang anak nga lalaki ni Menahem, gipatay ni Peka diha
sa usa ka kudeta sa kasundalohan (tan-awa sa 2 Mga Hari
15:23–26).

Peka: Mihari sulod sa baynte ka tuig (ca. 752–732 b.c.). Si
Peka nagsugod sa paghari didto sa kaaway nga gingharian sa
silangan sa Suba sa Jordan atol sa paghari ni Menahem. Ang
ikaduhang pagpanakop sa Asiria midala sa daghang mga
Israelita ngadto sa pagkabihag (tan-awa sa 2 Mga Hari
15:27–31).

Oseas: Mihari sulod sa siyam ka tuig (ca. 732–722 b.c.). Sa
panahon sa paghari ni Oseas, ang pagkabihag sa Israel dili na
mapugngan. Ang Samaria nahulog ngadto sa Asiria mga 721
b.c. ug kadaghanan sa mga lumulupyo gipapahawa. Dayon
sila nagkatibulaag ug nahimong ang “napulo nga nawala nga
mga tribo” (tan-awa sa 2 Mga Hari 17:1–34).

Asarias, o Uzzias: Mihari sulod sa singkwenta y kwatro ka tu-
ig (ca. 792–740 b.c.). Si Asarias lig-on kalabut sa pagkamili-
tar apan huyang sa pagka-espirituhanon. Iyang gipalig-on ang
Juda taliwala sa mga kasikbit niini apan wala gipalikay ang
gingharian sa pagsimba og dios-dios. Siya natakbuyan og
sangla ug atol sa iyang katapusang napulo ka tuig siya mihari
uban sa iyang anak nga lalaki nga si Jotham (tan-awa sa
2 Mga Hari 15:1–7; 2 Cronicas 26).

Jotham: Mihari sulod sa disesais ka tuig (ca. 750–732 b.c.).
Si Jotham makamao sa pagdumala apan, sama sa iyang ama-
han, wala niya wagtanga ang pagsimba og dios-dios gikan sa
Juda. Siya mihari uban sa iyang anak nga lalaki nga si Achaz
sulod sa katapusang upat ka tuig sa iyang paghari (tan-awa sa
2 Mga Hari 15:32–38; 2 Cronicas 27).

Achaz: Mihari sulod sa disesais ka tuig (ca. 735–715 b.c.).
Sukwahi sa tambag ni propeta Isaias, si Achaz nakig-abin sa
Asiria. Siya mihimo sa Juda ngadto sa pagsimba og dios-dios
ug gani misakripisyo sa iyang kaugalingong anak nga mga la-
laki sa kalayo (tan-awa sa 2 Mga Hari 16; 2 Cronicas 28).

Ezechias: Mihari sulod sa baynte nuybe ka tuig (ca. 715–686
b.c.). Si Ezechias, ang anak nga lalaki ni Achaz, giila isip usa
sa labing matarung nga hari sa Juda. Iyang gipahunong ang
pagsimba og dios-dios, gilimpyohan ang templo, ug gibag-o
ang pagsimba ni Jehova. Tungod sa iyang pagkamatinud-
anon, ang Ginoo mipabalik sa pagsulong sa Asiria ug usab
midugag og kinse ka tuig sa kinabuhi ni Ezechias. Atol nia-
nang panahona nga ang iyang anak nga si Manases natawo
(tan-awa sa 2 Mga Hari 18–20; 2 Cronicas 29–32; Isaias
36–39).

Manases: Mihari sulod sa singkwenta y singko ka tuig (ca.
697–642 b.c.), onse ka tuig nga mihari uban sa iyang ama-
han, si Ezechias. Diha sa 2 Mga Hari 21, si Manases gihulag-
way nga mas labaw pa kadautan kay sa mga Amorehanon
nga mipatay sa mga Israelita. Hingpit niya nga gituis ang ta-
nang maayo nga nahimo sa iyang amahan. Iyang gipangus-
gan ang pagsimba sa dios-dios ug gipapatay ang mga
propeta ni Jehova. Gisakripisyo usab niya ang iyang kaugali-
ngon nga mga anak ngadto sa mga dios-dios (tan-awa sa
2 Mga Hari 21:1–18; 2 Cronicas 33:1–20).

Amon: Mihari sulod sa duha ka tuig (ca. 642–640 b.c.).
Gipadayon ni Amon ang pagkadautan sa iyang amahan, si
Manases, ug gipatay sa iyang mga sulugoon (tan-awa sa
2 Mga Hari 21:19–26; 2 Cronicas 33:21–25).
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Josias: Mihari sulod sa traynta y uno ka tuig (ca. 640–609
b.c.). Si Josias, kinsa gibutang ibabaw sa trono sa edad nga
otso, gidayeg sa pagtukod og labing halapad nga relihiyosong
mga kausaban sa kasaysayan sa Juda. Ang balaod ni Moises
nadiskobrehan og usab ug gitudlo. Walay swerte, si Josias
gipatay sa pagpangampanya batok sa mga Ehiptohanon ug
ang iyang mga kausaban wala molungtad (tan-awa sa 2 Mga
Hari 22:1–23:30; 2 Cronicas 34–35).

Joachaz: Mihari sulod sa tulo ka bulan (ca. 609 b.c.).
Gitangtang ni Paraon si Joachaz ug gibutang ang igsoong lalaki
ni Joachaz, si Eliacim, sa trono (tan-awa sa 2 Mga Hari
23:31–33; 2 Cronicas 36:1–4).

Joacim, o Eliacim: Mihari sulod sa onse ka tuig (ca. 609–598
b.c.). Ang Paraon miusab sa pangalan ni Eliacim ngadto sa
Joacim. Si Joacim pabalikbalik nga misalikway sa tambag ni
propeta Jeremias ug misulay sa pagpatay kaniya. Siya gipatay
human sa pagpakig-away batok sa Babelonia (tan-awa sa
2 Mga Hari 23:34–24:7; 2 Cronicas 36:5–8).

Joachin: Mihari sulod sa tulo ka bulan (ca. 598–597 b.c.). Si
Joachin ug daghan pa nabihag ngadto sa Babelonia (tan-awa
sa 2 Mga Hari 2:8–17; 2 Cronicas 36:9–10).

ANG MGA HARI SA JUDAANG MGA HARI SA JUDA sumpay
ANG MGA PROPETA
Israel Duha Juda

Daniel

Ezequiel

Sedecias, o Mathanias: Mihari sulod sa onse ka tuig (ca.
597–586 b.c.). Si Sedecias misalikway usab sa tambag ni
propeta Jeremias nga mopaubos ngadto sa Babelonia. Siya
nagtukod og pakig-abin sa Ehipto, nga tungod niini ang
Babelonia miguba sa Jerusalem ug mibihag sa mga Judeo
ngadto sa Babelonia (tan-awa sa 2 Mga Hari 24:18–25:21;
2 Cronicas 36:11–21).

Ang Pagpapahawa sa Kasadpang Gingharian sa Juda

Ang Pagpapahawa sa Babelonia

“Kinsa ba ang mihatag kang Jacob alang sa usa ka biliha-
gon, ug kang Israel ngadto sa mga tulisan? dili ba ang
Ginoo, niya kang kinsa kita nanagpakasala? kay kang kin-
sang mga dalan dili sila manlakaw, ni sila nagmatinumanon
sa iyang kasugoan” (Isaias 42:24).
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H
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Hulda (ang m
analagna nga babaye)

Si Haring Ciro mitugot sa pagbalik
sa mga Judeo ngadto sa Jerusalem.
537 b.c. sila si Haggeo, Zacarias,
ug Malaquias ang mga propeta sa
mga Judeo human sa ilang pagbalik.
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Ang Nailhan nga Universe

Ang Atong Solar System

Minilyon ka mga galaxy

Ang Atong Galaxy ug ang Kinadul-an 
nga mga Kasilinganan Niini

Ang Kinadul-an nga mga Grupo sa mga Galaxy

Ang Atong Yuta
12,756 ka mga kilometro 

(7,927 ka mga milya) sa diyametro
.000016 ka mga light-year gikan sa adlaw
Nagkinahanglan ang kahayag sa adlaw og 

8 ka minutos aron moabut kanato

.000063 ka mga light-year ang diyametro
Nagkinahanglan kini sa kahayag sa adlaw og 

sobra 5 ka oras aron moabut sa Pluto.

100,000 ka mga light-year ang diyametro
Gatusan ka binilyon nga mga bitoon

150,000,000 ka mga light-year ang diyametro

4,000,000 ka mga light-year ang diyametro

40,000,000,000 ka mga light-year ang diyametro

Ang usa ka light-year mao ang gilay-on sa kahayag nga 
nagtuyok sa usa ka tuig sa gikusgon nga 186,000 ka 
mga milya kada segundo, nga mga 9.5 ka trilyon ka mga 
kilometro (dul-an sa 5.9 ka trilyon ka mga milya).
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