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Giya sa Pagtu-on sa Sakop sa Klase

34592.853 OT MEMB GDE  7/29/13  11:13  Page 1



2

Kini nga tun-anan unang nagpunting
diha sa mga pagtulun-an sa Daang
Tugon. Kini usab naglakip sa mga libro
ni Moises ug Abraham, nga mga kaba-
hin sa Perlas nga Labing Bililhon. Kon
usahon, kini nga mga libro naghatag
kanato og usa ka asoy sa mga pakigsa-
but sa Dios uban sa iyang mga kataw-
han gikan sa panahon sa Konseho 
sa Langit ngadto sa pipila ka mga 
katuigan sa wala pa matawo ang
Manluluwas. Kini nagsangkap og gam-
hanan nga mga panig-ingnan sa hugot
nga pagtu-o ug pagkamasulondon. Kini
usab nagpakita sa mga sangputanan sa
pagkalimot, sa dili pagtuo, o pagsupak
sa Dios. Ang mga panagna dinhi niini
nga mga libro nagdala og saksi sa pag-
katawo, pag-ula, ikaduhang pag-anhi,
ug paghari sa milenyo sa Manluluwas.

Kini nga giya sa pagtu-on naglatid sa
buluhaton sa pagbasa sa matag semana,
nagsangkap sa mga pangutana nga nag-
hatag og panglantaw kon unsaon sa
paggamit sa mga pagtulun-an sa kina-
buhi, ug nagsugyot sa dugang nga mga
pakisayran sa kasulatan aron maduga-
ngan ang imong pagsabut ug kahibalo.
Ang Giya ngadto sa Kasulatan diha sa
Basahon ni Mormon usab nagsangkap
og daghang makatabang nga mga pang-

lantaw. Ang giya sa pagtu-on gihimo
alang sa mosunod nga mga gamit:

a. Tinagsa nga pagtu-on sa kasulatan.
Ang paggamit sa mga pangutana
nga gilakip sa matag buluhaton sa
pagbasa motabang kanimo sa pag-
tan-aw kon unsa-on ang mga pagtu-
lun-an sa mga propeta sa Daang
Tugon makatabang kanimo nga
maduol ngadto kang Kristo.

b. Banay nga pagtu-on sa kasulatan. Kini
nga giya sa pagtu-on mahimong usa
ka mahinungdanon nga himan
alang sa mga leksyon diha sa gabii
sa banay ug alang sa ubang mga
hilisgutan sa banay.

c. Pagpangandam alang sa panaghisgut
sa klase. Samtang kamo nagtu-on 
sa mga buluhaton sa pagbasa ug
mohunahuna sa mga pangutana sa
paggamit, ikaw mahimong labing
andam sa paghimo og makahuluga-
non nga mga tampo sa inyong klase
sa Doktrina sa Ebanghelyo.

Giniyahan sa Espiritu diha sa imong
pagtu-on, ikaw makahimo sa pagsaksi
uban ni Job, “Ako nasayud nga ang
akong Manunubos buhi, ug sa kaulahi-
an nga adlaw siya motindog sa ibabaw
sa yuta” (Job 19:25).

Pasiuna

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Moises 1:1–11. Si Moises nakakita sa
Dios ug nakig-sulti kaniya sa atuba-
ngan. Si Moises nakat-on nga siya

usa ka anak sa Dios diha sa pagkasa-
ma sa Bugtong Anak sa Amahan.

b. Moises 1:12–23. Si Satanas nakig-
away kang Moises; si Moises mipa-
pahawa kaniya.

“Kini Mao ang Akong Buhat 
ug ang Akong Himaya”
Moises 1

1
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Abraham 3:11–12, 22–23; Doktrina ug
mga Pakigsaad 138:53–57. Si
Abraham nakigsulti uban sa Ginoo sa
atubangan ug nakat-on nga diha sa
kinabuhi sa wala pa sa kalibutan dag-
han ang mga “dungganon ug halang-
don” nga mga espiritu gi-orden nang
daan ngadto sa ilang mortal nga mga
misyon (Abraham 3:11–12,22-23). Si
Presidente Joseph F. Smith nakat-on
og labaw mahitungod sa mga “dung-
ganon ug halangdon” sa usa ka
panan-awon sa pagbisita sa
Manluluwas ngadto sa kalibutan sa
mga espiritu sa wala pa ang Iyang
Pagkabanhaw (D&P 138:53–57).

b. Abraham 3:24–28; Moises 4:1–4. Si
Abraham ug si Moises gipakita diha
sa panan-awon nga si Jesukristo
napili diha sa Konseho sa Langit nga
mao ang atong Manluluwas ug nga

kita mipili sa pagsunod kaniya. Sila
usab gipakita nga si Lucifer (Satanas)
ug ang mga espiritu nga misunod
kaniya gipapahawa sa langit.

• Kinsa ang nakita ni Presidente
Joseph F. Smith sa iyang panan-
awon sa kalibutan sa espiritu? (Tan-
awa sa D&P 138:53.) Unsa ang
giorden nang daan nga buhaton
niini nga mga tawo? (Tan-awa sa
D&P 138:55–56.)

• Agi og dugang sa pag-orden nang
daan sa mga propeta ngadto sa ilang
mga balaan nga mga tawag, ang
Dios mi-orden nang daan sa dag-
hang “ubang pinili nga mga espiri-
tu” aron sa pagtabang sa pagtukod
sa iyang gingharian sa nagkalainlain
nga mga paagi. Unsa kaha ang gi-
orden nang daan nga imong buha-
ton? (Tan-awa sa D&P138:56.)

“Ikaw Gipili sa Wala Ka Pa Matawo”
Abraham 3; Moses 4:1–4

2

c. Moises 1:24–39. Ang Dios nagpakita
pag-usab ug nagtudlo sa iyang buhat
ug himaya.

• Unsa ang nakat-onan ni Moises mahi-
tungod sa Dios gikan sa iyang mga
kasinatian nga gihulagway diha sa
Moises 1:1–7? Unsay nakat-unan ni
Moises bahin sa iyang kaugalingon?
Unsay kalainan nga mahimo sa atong
kinabuhi ang pagkasayud nga kita
mga anak sa Dios, gilalang sa pagka-
sama sa iyang Anak?

• Giunsa ni Moises pagkadawat og
kusog sa pagbatok sa ka mga pagpa-
nintal ni Satanas? (Tan-awa sa
Moises1:18, 20–21.) Giunsa ni
Moises pagpapahawa ni Satanas?
Nganong ang pag-ampo makalig-on

kanato sa pagbatok sa pagpanintal?
Unsa pay lain natong mahimo aron
makabaton niini nga kalig-on?

• Bisan pa man ang Dios milalang sa
mga kalibutan ug mga katawhan
nga dili nato maihap, siya mipasalig
ni Moises nga siya nakaila kanilang
tanan (Moises 1:35). Giunsa nimo
pag-abot sa pagbati nga ang
Langitnong Amahan ug si Jesukristo
nakaila kaninyo tagsatagsa ug gahi-
gugma kaninyo?

• Nganong mahinungdanon kanato
nga masayud kon unsa ang buhat
ug himaya sa Dios? Unsa ang pipila
sa mga piho nga paagi nga atong
maabag kaniya niining mahinung-
danon nga buhat?
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Moises 4; 5:10–11; 6:48–49, 55–56.
Si Satanas miabot sa Tanaman sa
Eden ug naninguha sa paglingla ni
Eva. Si Eva ug Adan mikaon sa
bunga sa kahoy sa kahibalo sa
maayo ug dautan (4:5–12). Tungod
kay nagkapukan, si Adan ug si Eva
gipapahawa sa tanaman (4:13–31).
Si Adan ug Eva sa kadugayan nag-
maya sa mga panalangin sa

Pagkapukan (5:10–11) Si Enoch nag-
tudlo sa epekto sa Pagkapukan
(6:48–49, 55–56).

b. Moises 5:14–15; 6:50–54, 57–62.
Tungod sa Pag-ula ni Jesukristo,
ang mga mortal naluwas gikan sa
pisikal nga kamatayon pinaagi sa
Pagkabanhaw ug mahimong malu-
was gikan sa espirituhanon nga
kamatayon pinaagi sa hugot nga
pagtuo, paghinulsol, pagbunyag ,

“Tungod sa Akong mga Kalapasan 
Ang Akong mga Mata Nabuka”
Moises 4; 5:1–15; 648–62

4

4

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Moises 1:27–42. Si Moises nakadawat
og usa ka panan-awon sa paglalang
sa Dios ug gimandoan sa pagsulat og
asoy sa Paglalang sa kalibutan.

b. Moises 2:1–25; 3:1–14. Si Moises
nakat-on nga ang Dios mao ang
tiglalang sa tanang mga butang.

c. Moises 2:26–31; 3:7, 15–25. Si Moises
nakat-on nga ang mga lalaki ug mga
babaye gilalang sa Panagway sa Dios.

• Unsa ang gipadayag sa Dios mahitu-
ngod sa katuyoan sa Paglalang?

(Tan-awa sa Moises 1:39; Abraham
3:24–25; tan-awa usab sa 1 Nephi
17:36.)

• Asa sa mga gilalang sa Dios ang
labaw nga maanindot kanimo? Sa
unsa nga paagi kita makadawat og
kaayohan pinaagi sa labawng maam-
pingong paghatag og pagtagad sa
kaanindot sa paglalang matag adlaw?

• Sa unsa nga paagi ang mga gilalang
“mohatag og pagpamatuod” sa Dios?
(Tan-awa sa Moises 6:63; Alma 30:44.)

Dugang nga pagbasa: Abraham 4-5;
Genesis 1–2.

Ang Paglalang
Moises 1:27–42; 2–3 3

• Kinsa ang duha ka mga espiritu diha
sa Konseho sa Langit nga mitanyag
nga mahimong atong Manluluwas?
(Tan-awa sa Abraham 3:27; Moises
4:1–2.) Sa unsa nga paagi nagkalahi
ang ilang mga pagtanyag? Nganong
gipili sa Langitnong Amahan si
Jesukristo nga mahimong atong

Manunubos? (Tan-awa sa Moises
4:2–3.)

Dugang nga mga pagbasa: Isaias
14:12–15; Pinadayag 12:7–9; Alma
13:3–5; Doktrina ug mga Pakigsaad
29:36–39; ug ang uban sa Abraham 3
ug Doktrina ug Mga Pakigsaad 138.
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Moises 5:16–41. Si Cain naghigugma
ni Satanas labaw pa kay sa Ginoo ug
nagsunod sa mando ni Satanas nga
mohimo ug usa ka halad ngadto sa
Ginoo (5:16–19). Gisalikway sa Ginoo
ang halad ni Cain ug nagmando ni
Cain nga maghinulsol (5:20–25). Si
Cain nakigsaad ni Satanas ug mipatay
ni Abel (5:26–33). Ang Dios mitunglo
ni Cain,ug si Cain gipapahawa sa atu-
bangan sa Dios (5:34–41).

b. Moises 6:26–63. Si Enoch ikaupat nga
apo sa tuhod ni Adan, gitawag sa
Dios aron sa pagsangyaw og paghi-
nulsol (6:26–36). Si Enoch nagsunod
sa mando sa Ginoo (6:37–63).

c. Moises 7:13,17–21, 23–47, 68–69.
Ang hugot nga pagtuo ni Enoch hila-

bihan ka dako nga ang mga bukid
nahanaw, ang mga suba nabalhin sa
ilang mga agianan, ug ang tanan nga
mga nasud nahadlok (7:13–17). Ang
Ginoo ug si Enoch nagbakho tungod
sa pagkadautan sa mga katawhan sa
yuta (7:23–47). Ang mga tawo sa dak-
bayan ni Enoch anaa sa usa sa
kasingkasing ug usa sa hunahuna
uban sa Ginoo, ug ang tibuok nga
dakbayan gidala ngadto sa langit
(7:18–21,68–69).

• Giunsa pagtubag ni Cain sa dihang
nangutana ang Ginoo asa si Abel?
(Tan-awa sa Moises 5:34). Unsay
buot ipasabut sa mahimong magba-
lantay sa atong igsoon? (Tan-awa 
1 Juan 3:11, 17–18).

• Nganong gitawag og Zion sa Ginoo
si Enoch ug ang iyang mga kataw-

“Kon Ikaw Magbuhat Og Maayo, 
Ikaw Pagadawaton”
Moises 5–7

5

sa gasa sa Espiritu Santo, ug pagsu-
nod sa mga sugo. 

c. Moises 5:1–9, 12. Si Adan ug si Eva
nagsugod sa kinabuhi isip mga mor-
tal. Sila nagtudlo sa ilang mga anak
sa mga kamatuoran sa ebanghelyo
(5:1–4, 12). Si Adan naghalad og
mga sakripisyo diha sa pagkasama sa
sakripisyo sa Bugtong Anak (5:5–9).

• Unsa ang mga sangputanan sa
Pagkapukan alang kang Adan ug ni
Eva—ug alang kanato? (Tan-awa sa
Moises 4:22–29; 5:10–11; 6:48–49,
55–56; 2 Nephi 2:22–23; 9:6;
Genesis 3:16–23.)

• Kon ang mga propeta magtudlo
bahin sa Pagkapukan ni Adan ug ni
Eva, sa kanunay sila usab magtudlo

sa Pag-ula ni Jesukristo (Moises
5:10–15; 6:48–62; 2 Nephi 9:6–10).
Ngano nga mahinungdanon man
nga magtudlo sa Pag-ula kauban sa
Pagkapukan?

• Unsa ang katuyoan sa mga sakripis-
yo nga gihalad ni Adan? (Tan-awa
sa Moises 5:7–9.) Unsa ang susama
nga mga pahinumdom nga gihatag
kanato?

Dugang nga pagbasa: Genesis 2–3; 
1 Mga Taga–Corinto 15:20–22;
2 Nephi 2:5–30; 9:3–10; Helaman
14:15–18; Doktrina ug mga Pakigsaad
19:15–19; 29:34–44; Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:2; “Ang
Pagkapukan ni Adan,” Giya Ngadto sa
Mga Kasulatan, pahina192.
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Moises 8:19–30; Genesis 6:5–22;
7:1–10. Si Noe nagsangyaw sa
ebanghelyo, apan ang mga tawo
wala maminaw (Moises 8:19–25).
Tungod sa kadautan sa mga tawo,
ang Ginoo mipahayag nga iyang
pagalaglagon ang tanang mga unod
gikan sa yuta (Moises 8:26–30;
Genesis 6:5–13). Ang Ginoo miman-
do ni Noe nga mohimo og arka ug
modala sa iyang banay ug duha sa
matag buhi nga butang ngadto niini
(Genesis 6:14–22; 7:1–10).

b. Genesis 7:11–24; 8; 9:8–17. Nag-ulan
sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii
(7:11–12). Tanan nga mga tawo ug
mga nilalang nga wala diha sa arka
namatay (Moises 7:13–24). Paghubas
sa tubig, si Noe, iyang banay, ug ang
mga hayop mibiya sa arka, ug si Noe
naghalad og sakripisyo ngadto sa
Ginoo (8:1–22). Ang Ginoo naghi-
mo sa bangaw isip usa ka handuma-
nan sa iyang pakigsaad ngadto ni
Noe (9:8–17).

c. Genesis 11:1–9. Pipila ka mga kali-
watan human sa baha, ang mga
tawo misulay sa pagtukod og usa ka
tore ngadto sa langit. Ang Ginoo

milibog sa ilang sinultian ug gikatag
sila sa tibuok yuta.

• Unsa ang kahimtang sa kalibutan sa
dihang gitawag sa Ginoo si Noe
aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo?
(Tan-awa sa Moises 8:20–22.). Unsa
ka pareho ang inyong makita tali sa
mga tawo sa panahon ni Noe ug sa
mga tawo sa atong panahon?

• Sa unsa nga paagi unta ang mga
tawo sa panahon ni Noe makalikay
sa kalaglagan? (Tan-awa sa Moises
8:23–24). Ngano nga ang pagpami-
naw ug pagsunod sa mga propeta
makatabang kanato sa paglikay sa
espirituhanon ug temporal nga
kalaglagan?

• Nganong naghimo og arka si Noe?
(Tan-awa sa Mga Hebrohanon 11:7.)
Unsa ang “mga arka” nga anaa kana-
to karon nga makatabang sa paglu-
was kanato gikan sa dautan nga
naglibot kanato?(Mahimo ka nga
mobasa sa gamayng basahon Alang
sa Kalig-on sa Kabatan-onan [34285]
aron matubag kini nga pangutana.)
Unsaon nato pagtabang sa uban nga
makapasilong niini nga “mga arka”?

Dugang nga pagbasa: Mga
Hebreohanon 11:7; Moises 7:32–36.

“Si Noe . . . Mibuhat og usa ka 
Arka alang sa Pagluwas sa Iyang Panimalay”
Moises 8:19–30; Genesis 6–9; 11:1–9

6

han? (Tan-awa sa Moises 7:18.)
Unsay buot ipasabut sa “usa sa
kasingkasing ug usa sa hunahuna”?
Unsay atong buhaton aron mahi-
mong usa sa kasingkasing ug usa sa

hunahuna uban sa Ginoo? sa atong
banay? sa Simbahan?

Dugang nga pagbasa: Moises 5:42–55,
6:10–23, 7:14–16, 59–64; 2 Nephi
2:25–27; Genesis 4:1–16.
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Tun-i ang Abraham 1:1–4; 2:1–11;
Genesis12:1–8; 17:1–9. Niini nga mga
tudling si Abraham nagtinguha nga
mahimong matarung ug takus alang sa
mga panalangin sa Dios. Ang Dios
mipakigsaad kang Abraham nagsaad
nga si Abraham makaangkon ug dag-
hang kaliwatan kinsa makadawat sa
gisaad nga yuta ug sa mga panalangin
sa pagkapari ug sa ebanghelyo.

Ang tanang mga sakop sa Simbahan,
mao ang mga binhi ni Abraham, nga
nagpasabot nga kita mao ang iyang
mga kaliwat ug manununod sa mga
panalangin ug mga kapangkohan sa
mga pakigsaad ni Abraham. Kining
dagko nga mga panalangin moabot
kanato kon kita motuman sa mga
pakigsaad sa ebanghelyo. Ang una nga

pakigsaad nga atong gihimo mao ang
pagpabunyag. Sa kaulahian madawat
nato ang kahingpitan sa pakigsaad ni
Abraham diha sa templo.

• Unsa ang mga panalangin nga gisa-
ad sa Ginoo ngadto ni Abraham isip
kabahin sa pakigsaad ni Abraham?
(Tan-awa sa Abraham 2:6–11;
Genesis 12:1–8; 17:1–9.)

• Unsa ang atong mga kapangakohan
isip manununod sa pakigsaad ni
Abraham? (Tan-awa sa Abraham
2:9,11; Genesis 18:19.)

Dugang nga pagbasa: Doktrina ug mga
Pakigsaad 132:19–24, 29–32; Genesis
15; “Abraham, Pakigsaad ni,” Giya
ngadto sa mga Kasulatan, pahina 209.

Ang Pakigsaad ni Abraham
Abraham 1:1–4; 2:1–11; Genesis 12:1–8; 17:1–9

7

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Genesis 13. Human sa pagpuyo sa
Ehipto sa usa ka panahon, si Abraham
ug ang iyang banay mibalik ngadto sa
Canaan. Si Abraham nagpuyo sa
Hebron, ug ang iyang pag-umangkon
nga si Lot nagpuyo sa Sodom.

b. Genesis 14:1–2, 8–24. Si Lot nadak-
pan ug giluwas ni Abraham
(Abraham14:1–2,8–16). Si Abraham
nagbayad ug ikapulo ngadto ni
Melchizedek ug mibalibad sa pagda-
wat sa mga kadaut tungod sa gubat
gikan sa hari sa Sodom (14:17–24).

c. Genesis 18:16–33; 19:1–29. Ang
Ginoo nag-ingon nga iyang laglagon

ang Sodom ug Gomorrah tungod sa
kadautan sa mga tawo (18:16–22). 
Si Abraham nangamuyo ngadto sa
Ginoo sa paglingkawas sa mga dak-
bayan kon siya makakita og mata-
rung nga mga tawo nga nagpuyo
didto (18:23–33). Si Lot ug ang
iyang banay gimandoan sa pagbiya
sa Sodom. (19:1–23). Ang Ginoo
milaglag sa Sodom ug Gomorrah
(19:24–29).

• Sa una si Lot “nagpuyo sa mga lung-
sod sa kapatagan,” sa gawas sa
Sodom,apan “gitukod niya ang
iyang balongbalong padulong sa
Sodom”(Genesis 13:12). Sa wala
madugay siya mipuyo sa mismo nga

Pagpuyo sa Matarung nga Paagi 
diha usa ka Dautan nga Kalibutan
Genesis 13–14; 18–19

8
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Abraham 1:1, 5–20. Isip usa ka batan-
on nga lalaki, si Abraham gisakit sa
mga mini nga mga pari sa Paraon.
Sila misulay sa pagsakripisyo kaniya
apan giluwas siya ni Jehovah.

b. Genesis 15–17; 21. Sa wala madugay
sa iyang kinabuhi, si Abraham gisaa-
ran og mga binhi (15:1–6). Gihatag
ni Sarah si Hagar ngadto ni
Abraham isip iyang asawa; gianak ni
Hagar si Ishmael (16:1–16). Ang
Dios misulti pag-usab sa iyang
pakigsaad uban ni Abraham, nagsa-
ad nga si Abraham mahimong ama-
han sa daghang mga kanasuran
(17:1–14). Ang pagkatawo ni Isaac,
diin ang pakigsaad mopadayon,
gipahayag (17:16–22). Si Sarah
nanganak ni Isaac (21:1–12).

c. Genesis 22. Ang Dios mimando ni
Abraham sa pagsakripisyo ni Isaac
(22:1–2). Si Abraham nag-andam sa
pagsakripisyo ni Isaac, apan ang Dios
nagsangkap hinoon og usa ka karne-
ro nga nati agi og puli (22:3–19).

Mubong sulat: Ang Genesis 17 nagsulti
sa pagpuli sa ngalan ni Abram ngadto

sa Abraham ug sa Sarai nga ngalan
ngadto sa Sarah (tan-awa ang mga ber-
sikulo 5,15). Ang ngalan nga Abraham
ug Sarah gigamit sa tibuok niini nga
seksyon.

• Giunsa pagtubag ni Abraham ang
sugo sa Dios nga isakripisyo si Isaac?
(Tan-awa sa Genesis 22:2–3.) Sa unsa
nga paagi mitubag si Isaac ngadto
niini nga kahimtang? (Tan-awa sa
Genesis 22:3–10.) Unsay atong
makat-onan gikan ni Abraham ug ni
Isaac mahitungod sa hugot nga pag-
tuo ug pagkamasulondon? (Tan-awa
sa Mga Hebreohanon 11:17–19;
Santiago 2:21–23.)

• Ang pag-uyon ni Abraham sa pag-
sakripisyo kang Isaac sama sa pag-
uyon sa Langitnong Amahan sa
pagsakripisyo sa iyang Bugtong nga
Anak (Jacob 4:5; Genesis 22:8, 13).
Unsa ang pipila ka pagkamanagsama
sa kasinatian ni Abraham ug sa
Langitnong Amahan? Unsa ang
dakong kalainan?

Dugang nga pagbasa: Mga
Hebreohanon 11:8–19; Santiago
2:21–23; Jacob 4:5; Doktrina ug mga
Pakigsaad 132:34–36.

“Ang Dios sa Iyang Kaugalingon 
Motagana sa Nating Karnero”
Abraham 1; Genesis 15–17; 21–22

9

dakbayan sa Sodom. Unsa ang mga
butang nga espirituhanon nga tug-
bang sa pagtukod sa atong mga
balongbalong padulong ngadto sa
Sodom?

• Unsa ang gihangyo ni Abraham sa
dihang iyang nahibaloan nga lagla-
gon sa Ginoo ang Sodom ug
Gomorrah? (Tan-awa sa Genesis

18:23–32.) Unsay atong makat-onan
sa kamatuoran nga ang Ginoo
molingkawas sa mga dakbayan kon
matarung nga mga tawo makita
didto?

Dugang nga pagbasa: Genesis 12;
Hubad ni Joseph Smith Genesis
14:25–40; 19:9–15.
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Genesis 24.Si Abraham naghatag og
gibug-aton sa kamahinungdanon sa
kaminyoon diha sa pakigsaad pinaa-
gi sa pagpili sa usa ka takus nga
asawa alang kang Isaac.

b. Genesis 25:20–34. Si Rebekah naka-
dawat og usa ka pagpadayag kalabut
sa iyang wala pa matawo nga kaluha
nga mga anak nga lalaki (25:22–23).
Sa dihang kini nga mga anak nga
lalaki midaku, si Esau mibaligya sa
iyang katungod ngadto kang Jacob
(25:29–34).

c. Genesis 26–29. Si Isaac ug ang iyang
mga kaliwatan gisaaran sa mga pana-
langin sa pakigsaad ni Abraham
(26:1–5). Si Esau nagminyo sa gawas
sa pakigsaad (26:34–35). Si Isaac
nanalangin ni Jacob aron magman-
do sa mga katawhan ug mga kanasu-
ran (27:1–46). Si Isaac mipahayag
diha kang Jacob sa mga panalangin
sa pakigsaad ni Abraham ug gipala-

kaw sa layo aron mangita ug takus
nga asawa (28:1–10). Si Jacob nakig-
minyo kang Leah ug kang Rachel
diha sa pakigsaad (29:1–30).

• Sa unsa nga paagi ang pipila kanato
makahimo og sayop sama ni Esau,
nagpili sa mga butang nga dali
makahatag og katagbawan kaysa
mga butang nga adunay walay kata-
pusan nga bili?

• Unsay atong makat-onan bahin sa
mga paningkamot ni Jacob nga
maminyo diha sa pakigsaad? (Tan-
awa sa Genesis 28:1–5; 29:1–28.)

• Unsa ang pipila ka mga butang nga
mahimo sa mga bata ug kabatan-
onan aron makaandam nga mamin-
yo sa templo? Human ang duha ka
tawo maminyo sa templo, unsa ang
kinahanglan gayud nga ilang buha-
ton aron makasiguro nga sila adu-
nay tinuod nga walay katapusan nga
kaminyoon? 

“Ang mga Panalangin sa Katungod sa 
Pagkatawo; Kaminyoon diha sa Pakigsaad”
Genesis 24–29

10

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Genesis 37. Si Jose, ang ikanapulog
usa nga anak nga lalaki ni Jacob,
gikasilagan sa iyang mga igsoon nga
mga lalaki ug mibaligya kaniya
ngadto sa pagkaulipon.

b. Genesis 39. Si Jose nilambo isip usa
ka ulipon apan gipasanginlan sa

pagkaimoral ug gipabilanggo
(39:21–23). Ang magbalantay sa
bilanggo-an naghatag ni Jose og
kapangakohan sa ubang mga bini-
langgo (39:21–23). 

c. Genesis 34:1–12; 35:22; 38:1–30.
Ang sala sa pagkaimoral adunay
negatibo nga sangputanan sa banay
ni Jacob (34:1–12; 35:22; 38:1–30).

“Unsaon Ko Paghimo Kining 
Dakong Pagkadautan?”
Genesis 34; 37–39

11

34592.853 OT MEMB GDE  7/29/13  11:13  Page 9



10

Ang mga asawa ni Jacob mihatag kani-
ya og napulog duha ka mga anak nga
lalaki, kinsa nahimong mga sinugda-
nan sa napulog duha ka mga tribu sa
Israel (ang Ginoo miilis sa ngalan ni
Jacob ngadto sa Israel; tan-awa sa
Genesis 32:28). Ang ikanapulog usa nga
anak ni Jacob mao si Jose; isip kinama-
gulangan nga anak nga lalaki ni Jacob
ug ni Rachel, si Jose midawat sa katu-
ngod sa pagkatawo sa dihang si
Reuben, ang kamagulangan nga anak
ni Jacob ug Leah, mitangtang niini
tungod sa pagkadautan (1 Mga
Cronicas 5:1–2).

• Unsay gihimo ni Jose sa dihang
misulay sa pagtintal kaniya sa pag-
pakasala ang asawa ni Potiphar?
(Tan-awa sa Genesis 39:11–12.)
Unsaon nato pagsunod sa panig-
ingnan ni Jose kon kita gitintal?

• Unsay atong makat-onan gikan ni
Jose bahin sa pagbalhin sa mga bati
nga mga kasinatian ug mga kahim-
tang ngadto sa maayo? (Tan-awa sa
Genesis 39:20–23; tan-awa usab sa
Mga Taga-Roma 8:28.)

Dugang nga pagbasa: Genesis34:13–31.

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Genesis 40–41. Sa bilanggoan,
tukma nga gihubad ni Jose ang mga
damgo sa mga sulugoon sa Paraon.
Dayon siya mihubad sa damgo sa
Paraon mahitungod sa mga baka ug
mais. Si Jose gihimo nga tigmando
sa tibuok Ehipto ubos sa Paraon ug
nag-andam sa mga tawo alang sa usa
ka kagutom.

b. Genesis 42–45. Si Jacob makaduha
mipadala sa iyang mga anak nga
lalaki sa Ehipto aron mopalit ug
lugas. Si Joseph nagpaila sa iyang
kaugalingon ngadto sa iyang mga
igsoon ug nagpasaylo kanila, ug sila
nagkahiusang naglipay.

• Unsay gisulti sa kalibutan kanato
kon adunay usa nga nakasala kana-
to, sama sa gibuhat sa mga igsoon

ni Jose ngadto kaniya? Unsay gisulti
sa Ginoo nga atong buhaton? (Tan-
awa sa D&P 64:8–11.) Sa unsa nga
paagi ikaw gipanalangin kon ikaw
mitagad og maayo sa uban nga
nanamastamas kanimo? Unsaon
nato pagkahimong labaw nga mapa-
sayloon?

• Sa unsa nga paagi ang pagkabilanggo
ni Jose sa Ehipto, diin usa ka pagsu-
lay alang kaniya, nahimong usa ka
panalangin alang kaniya, sa iyang
banay, ug sa tibuok Ehipto? (Tan-awa
sa Genesis 45:4–8.) Unsay imong
mga kasinatian nga sa una nakitang
negatibo nga nahimong mga panala-
ngin?

Dugang nga pagbasa: 2 Nephi 2:2;
Doktrina ug mga Pakigsaad 64:8–11;
122:5–9.

“Mabungahon diha sa Yuta sa 
Akong mga Kaguol”
Genesis 40–45

12
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Exodo 1–3. Ang mga taga-Israel
gihimong mga ulipon sa mga taga-
Ehipto (1:1–14). Ang Paraon nag-
mando nga ang tanan nga mga
anak nga lalaki nga gihimugso sa
mga taga-Israel patyon (1:15–24). Si
Moises natawo ug gipadako sa anak
nga babaye sa Paraon (2:1–10). Ang
Ginoo nagpakita ni Moises didto sa
nagkalayo nga sampinit ug nagta-
wag kaniya sa pagluwas sa Israel
gikan sa pagkaulipon (3:1–22).

b. Exodo 5–6. Si Moises ug si Aaron nag-
hangyo sa Paraon nga buhi-an ang
Israel, apan ang Paraon nagdumili ug
nagbutang og labaw nga kabug-at sa
mga tawo (5:1–23). Ang Ginoo nagsa-
ad sa pagtuman sa iyang pakigsaad
uban ni Abraham (6:1–8). 

c. Exodo 11–13. Human sa pagpadala
og mga sakit nga midagsang sa
Ehipto, ang Ginoo nagsaad nga mag-
padala og usa pa ka sakit nga midag-
sang diha kanila, diin ang unang
natawo sa matag panimalay mama-
tay (11:1–10). Ang Ginoo gahatag og
panudlo kang Moises sa pag-andam
sa Pagpalabay, diin makapanalipod sa
Israel gikan sa sakit (12:1–20). Ang
unang nangatawo sa Ehipto nanga-
matay (12:29–30). Ang Paraon nag-
sulti ni Moises nga dal-on ang iyang
mga tawo gikan sa Ehipto, ug ang
mga taga-Israel mibiya (12:31–42). Si
Moises nagsulti sa mga anak sa Israel
sa pagsunod sa Pangilin sa Wala
Patubo-a nga Pan sa umaabot isip usa
ka handumanan sa pagluwas kanila

(13:1–16). Ang Ginoo nagagiya sa
kampo sa Israel sa usa ka panganod
sa buntag ug usa ka haligi sa kalayo
sa gabii (13:17–22).

d. Exodo 14. Ang Paraon ug ang iyang
mga kasundalohan migukod sa mga
taga-Israel (14:1–9). Ang mga tawo na
nga hadlok, ug si Moises nangamuyo
sa Ginoo alang sa panabang
(14:10–18). Ang mga taga-Israel mita-
buk sa Pulang Dagat sa ugang yuta;
Ang mga tawo sa Paraon migukod
kanila ug nangalumos (14:19–31).

• Diha sa Katapusang Panihapon, ang
Manluluwas misugod sa sakramento
agi og puli sa Pagpalabay (Mateo
26:19, 26–28). Unsa ang pagkama-
nagsama nga anaa tali sa Pagpalabay
ug sa sakramento? (Tan-awa sa
Exodo 12:14;13:9–10; D&P
20:75–79.)

• Unsa ang gisulti ni Moises sa mga
anak sa Israel sa dihang nakita nila
ang mga sundalo sa Paraon ug ang
ilang hugot nga pagtuo mihinay?
(Tan-awa sa Exodo 14:13–14.)
Unsaon nato pagtukod og lig-on nga
hugot nga pagtuo nga igong maka-
tabang kanato kon kita mapuno sa
kahadlok?

• Giunsa sa Ginoo pagluwas sa mga
anak sa Israel gikan sa nagkaduol
nga mga kasundalohan sa Ehipto?
(Tan-awa sa Exodo 14:21–31.)
Unsaon niini nga asoy pagtabang
kanato sa panahon sa pagsulay?

Dugang nga pagbasa: Exodo 4; 7–10; 15.

Pagkaulipon, Pagpalabay, ug Exodo
Exodo 1–3; 5–6; 11–14

13
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Exodo 15:22–27; 16:1–31; 17:1–7.
Ang mga anak sa Israel nagbagulbol
tungod kay sila giuhaw ug gigutom;
ang Ginoo nagsangkap og tubig ug
manna ug buntog.

b. Exodo 17:8–13; 18:13–26. Si Amalek
misulong sa Israel. Ang Israel nagpa-
tigbabaw samtang si Moises nag-isa
sa iyang kamot, apan si Amalek nag-
patigbabaw kon si Moises kapuyon
ug mopaubos sa iyang kamot. Si
Aaron ug si Hur miisa sa kamot ni
Moises ug ang Israel midaug sa
gubat (17:8–13). Mitudlo og mga
maghuhukom si Moises, nagtugyan
og awtoridad ngadto kanila
(18:13–26).

c. Exodo 19–20. Ang Ginoo nakigkita
ni Moises sa Bukid sa Sinai ug miha-
tag sa Israel sa Napulo ka mga Sugo.

d. Exodo 32–34. Si Moises nagdawat sa
papan nga mga bato nga nagdala sa
mga panudlo gikan sa Ginoo apan
mibuak sa mga papan sa dihang
iyang nakita nga ang mga tawo nag-
simba sa bulawan nga baka (31:18;
32:1–245). Gikuha sa Ginoo ang
mga ordinansa sa Melchizedek nga
pagkapari gikan sa Israel ug mihatag
kanila sa ubos nga balaod, ang bala-
od ni Moises (Hubad ni Joseph
Smith, Exodus 4:1–2). Si Moises
mikulit og bag-ong papan nga bato,
apan ang bag-o nga papan wala
maglakip sa “mga pulong sa walay
katapusan nga pakigsaad sa balaan
nga pagkapari” (Exodo 34:1–5;
Hubad ni Joseph Smith,
Deuteronomio 10:2). Ang mga tawo

nakigsaad nga motuman sa balaod
ni Moises (34:10–35).

• Sa unsa nga paagi ang manna usa ka
pagpaila ni Kristo? (Tan-awa sa Juan
6:35.) Unsay kalainan sa buhi nga
pan ni Kristo ug sa manna? (Tan-
awa sa Juan 6:48–51.) Unsaon nato
pag-ambit sa buhi nga pan ni Kristo
matag adlaw?

• Unsay gisaad sa Ginoo sa mga anak
ni Israel kon sila magmamasulun-
don? (Tan-awa sa 19:3–6.) Unsaon
nato paggamit niini nga mga saad
karon?

• Nganong ang Ginoo mihatag sa
balaod ni Moises sa mga anak sa
Israel? (Tan-awa sa Mga Taga-Galacia
3:23–24; Mosiah 13:29; Alma
25:15–16; D&P 84:19–27.) Sa unsa
nga paagi kini nga balaod makata-
bang sa Israel nga mahimong balaan
ug modala kanila ngadto ni Kristo?
(Tan-awa sa Mosiah 13:30; Alma
34:14–15.)

• Kanus-a natuman ang balaod ni
Moises? (Tan-awa sa 3 Nephi
15:4–10.) Karon nga ang Ginoo wala
na magkinahanglan og halad nga
mga mananap, nga kaniadto usa ka
mahinungdanon nga bahin sa bala-
od ni Moises, unsa nga mga halad
ang iyang gipangayo nga atong
himoon? (Tan-awa sa 3 Nephi
9:19–22.) Unsa ang buot ipasabut sa
paghalad og usa ka masulub-on nga
kasingkasing ug usa ka mahinulsu-
lon nga espiritu? 

Dugang nga pagbasa: Salmo 78; 1 Mga
Taga-Corinto 10:1–11; Doktrina ug
mga Pakigsaad 84:19–27.

“Kamo Mamahimo nga Akong 
Kaugalingon nga Bahandi ”
Exodo 15–20;32–34

14
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Numeros 11. Ang mga taga-Israel
nagbagulbol mahitungod sa manna
ug nagtinguha sa pagkaon og karne
(11:1–9). Sama sa gitudlo sa Ginoo,
si Moises mipundok sa iyang 70 ka
mga anciano aron mo-abag kaniya
(11:10–17, 24–30). Ang Ginoo mitu-
bag sa ilang mga tinguha sa karne
pinaagi sa pagpadala kanila sa hila-
bihan ka daghan nga buntog apan
gipahamtangan sila sa usa ka sakit
nga midagsang tungod sa ilang ka
hangol ug hilabihan nga pagpatu-
yang (11:18–23, 31–35).

b. Numeros 12. Si Miriam ug si Aaron
misulti batok ni Moises (12:1–3).
Ang Ginoo mipanton ug misilot ni
Miriam ug ni Aaron sa ilang pagba-
gulbol (12:4–16).

c. Numeros 13–14. Si Moises mitudlo
sa 12 ka mga lalaki sa pagsiksik sa
kayutaan sa Canaan (13:1–20).
Mibalik sila uban sa maayo nga taho
mahitungod sa kapanguhaan niana
nga yuta, apan ang tanan gawas ni
Joshua ug Caleb nahadlok sa mga
lumulupyo ug nangandoy nga
mobalik ngadto sa Ehipto (13:21;
14:10). Ang Ginoo misulti kang
Moises nga ang walay hugot nga
pagtuo ug bagulbolan nga mga taga-
Israel maglatagaw sa kamingawan sa

40 ka mga tuig, hangtud ang tanan
nga mga hamtong nga kaliwatan
mangamatay gawas ni Josue ug
Caleb (14:11–39).

d. Numeros 21:1–9. Ang mga taga-Israel
milaglag sa mga taga-Canaan nga
moduol batok kanila (21:1–3). Ang
Ginoo nagpadala og mapintas nga
mga bitin isip silot alang sa walay
undang nga pagbagulbol sa mga taga-
Israel (21:4–6). Si Moises naghimo og
usa ka bitin nga tumbaga, mihigot
niini sa usa ka sungkod, ug nagsulti
sa mga tawo nga kon ila kining tan-
awon sila mabuhi (21:7–9).

• Nganong ang mga taga-Israel miba-
gulbol kabahin sa manna? (Tan-awa
sa Numeros 11:4–6.) Unsa may mga
kakuyaw sa pagtinguha og labaw pa
kay sa anaa kanato?

• Sama sa mga anak ni Israel nga nag-
kinahanglan nga motan-aw sa tum-
baga nga bitin aron mabuhi, kita
kinahanglan nga motan-aw ni
Jesukristo aron makadawat og kina-
buhi nga walay katapusan (Alma
37:46–47; Helaman 8:15). Unsay
buot ipasabut sa pagtan-aw ngadto
ni Kristo?

Dugang nga pagbasa: Juan 3:14–16;
1 Nephi 17:41; Alma 33:18–22;
37:46–47; Helaman 8:13–15.

“Tan-awa nga Ikaw Mohangad sa 
Dios ug Mabuhi”
Numeros 11–14; 21:1–9

15
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Numeros 22:1–21. Si Balak, ang hari
sa Moab, nahadlok sa pagduol sa
mga taga-Israel. Siya mitanyag kang
Balaam og ganti kon moadto siya sa
Moab ug tunglohon ang mga taga-
Israel. Ang Dios mimando kang
Balaam nga mobalibad, ug si Balaam
mituman (22:1–14). Si Balak mitan-
yag kang Balaam og dugang nga
pasidungog ug bahandi kon siya
moadto sa Moab ug motunglo sa
mga taga-Israel. Ang Dios misulti
kang Balaam nga mahimo siyang
moadto kon buot niya apan kina-
hanglan mosulti lamang siya sa mga
pulong nga gihatag sa Dios kaniya
(22:15–21). Si Balaam mihukom sa
pag-adto.

b. Numeros 22:22–35. Nasuko ang Dios
kang Balaam sa pag-adto sa Moab, 
sa kasayuran nga siya naglaum og
pipila ka ganti gikan kang Balak.
Samtang siya nagpaingon, si Balaam
nakat-on sa mga kakuyaw sa dili
pagpahimoot sa Dios sa dihang ang
iyang asno ug usa ka anghel nakig-
sulti kaniya.

c. Numeros 22:36; 24:25. Tulo ka higa-
yon nga si Balak mihangyo ni
Balaam nga tunglohon ang Israel,
apan si Balaam mituman sa Dios ug
nanalangin sa Israel sa matag higa-
yon (22:36–24:9). Siya dayon
mitunglo sa Moab ug nanagna kang
Jesukristo (24:10–25).

d. Numeros 31:1–16. Ang mga taga-
Israel milaglag sa mga taga-Median
ug mipatay ni Balaam. Si Moises

mipasabot nga si Balaam mitambag
sa mga taga-Median nga tintalon ang
mga taga-Israel nga magpakasala.
(Ang sangputanan sa tambag ni
Balaam gihulagway diha sa Numeros
25:1–3. Bisan pa man si Balaam wala
motunglo sa Israel diretso, siya sa
dayag buot kaayo nga makadawat og
ganti gikan ni Balak nga siya misug-
yot sa pagtintal sa Israel sa pagpaka-
sala, aron dili na sila makadawat og
panalipod gikan sa Dios.)

• Giunsa ni Balaam pagtubag sa tan-
yag nga ganti agi og puli sa pag-adto
sa Moab aron sa pagtunglo sa Israel?
(Tan-awa sa Numeros 22:5–14.) Unsa
ang giingon nga mga ganti nga usa-
hay itanyag kanato agi og puli sa
pagsupak sa Dios?

• Sa pagpadulong niya sa Moab, si
Balaam misulay og tulo ka higayon
sa pagpugos sa iyang asno nga moa-
bante (Numeros 22:22–30). Sa unsa
nga paagi kini nasusama sa relasyon
ni Balaam uban sa Ginoo? Unsa ang
moderno nga tugbang sa mga tawo
ug pundok nga magpagahi sa pagti-
nguha sa paghimo sa ilang mga
gusto kaysa pagtuman sa buot sa
Dios o sa matarung nga tambag sa
mga ginikanan o mga pangulo?

• Tulo ka manunulat sa Daang Tugon
mipunting ngadto ni Balaam 
(2 Pedro 2:15–16; Judas 1:11;
Pinadayag 2:14). Unsa ang ilang
pagtan-aw kaniya? Unsa ang mga
leksyon nga atong makat-onan sa
istorya ni Balaam?

“Dili Ko Mahimo ang Paglapas sa 
Pulong sa Ginoo”
Numeros 22–24; 31:1–16

16
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Deuteronomio 6:1–19; 11:18–21. Si
Moises naghatag og mga panudlo
ngadto sa mga taga-Israel aron sa
pagtabang kanila sa paghinumdom
sa ilang mga pakigsaad. Iyang gitud-
loan ang mga ginikanan sa pagtudlo
sa ilang mga anak sa iyang mga
pulong.

b. Deuteronomio 6:10–12; 8:1–20. Si
Moises nagpahinumdom sa mga
taga-Israel sa mga panalangin sa
Dios kanila.

c. Deuteronomio 32:1–4, 15–18, 30–40,
45–47. Si Moises nagtambag sa mga
taga-Israel nga manggihunahunaon
sa Bato sa ilang kaluwasan
(Jesukristo).

Human sa pagsulay, pagpanton, pag-
tudlo sa mga taga-Israel sa kaminga-
wan sa 40 ka tuig, ang Ginoo misulti
nga sila andam na sa pagsulod sa yuta
nga gisaad. Apan una siya adunay
pipila ka mahinungdanon nga mga
panudlo alang kanila. Si Moises miha-
tag niini nga mga panudlo diha sa tulo
ka wali nga gitala sa Deuteronomio.

• Ngano sa imong hunahuna nga
misulti si Moises sa mga katawhan
sa pagbutang sa mga tudling sa mga
kasulatan taliwala sa ilang mga
mata, sa ilang mga kamot, diha sa

poste sa ilang mga balay, ug diha sa
ilang mga ganghaan? Sa unsang
paagi nga kanang kanunay nga mga
pahinumdom makaapekto sa atong
mga lihok? Unsay atong mahimo sa
atong mga panimalay aron pagpahi-
numdom kanato sa Ginoo, sa iyang
mga pulong, ug sa atong mga pakig-
saad kaniya? Ang larawan ba sa
bongbong, ang mga libro nga atong
gibasa, ang mga sine ug mga pasun-
dayag sa telebisyon nga atong gitan-
aw magpahinumdom ba kanato sa
Ginoo, o sila ba nagsugyot og kahid-
law sa kalibutan?

• Unsa ang nag-unang mga mensahe
ni Moises sa Deuteronmio 6:10–12
ug 8:1–20? Unsa ang buot ipasabut
sa kalimtan ang Ginoo? (Tan-awa sa
Deuteronomio 8:11.) Unsa ang mga
sangputanan sa paglimot kaniya?
(Tan-awa sa Deuteronomio 8:19.) 

• Kinsa ang Bato nga giingon sa
Deuteronomio 32:3–4? (Jesukristo.)
Ngano sa inyong hunahuna nga si
Jesukristo usahay tawagon ang Bato?
(Tan-awa sa Helaman 5:12.) Unsay
buot ipasabot sa pagtukod diha sa
Bato? (Tan-awa sa Deuteronomio
32:46–47; Mateo 7:24–27; D&P
50:44.)

Dugang nga pagbasa: Deuteronomio
4:; 7:1–4; 13:1–8; 34.

“Magbantay Ka Aron Dili Ka Mahikalimot”
Deuteronomio 6; 8; 11; 32.

17

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Josue 1. Ang Ginoo nagtawag ni
Josue aron mopuli ni Moises. Si

Josue nag-andam sa mga taga-Israel
aron sa pagpanag-iya sa yuta nga
gisaad kanila

“Magmakusganon Ka ug Magmaisug Ka”
Josue 1–6; 23–24

18
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Mga Maghuhukom 2:6–23. Ang nag-
kadaghan nga mga anak ni Israel
mitalikod sa Ginoo aron sa pag-ala-
gad sa mini nga mga dios.

b. Mga Maghuhukom 4:1–16. Si Barak
gimandoan sa pagbuhi sa Israel gikan
kang Jabin, hari sa Canaan (4:1–7).
Mosugot siya nga moadto kon si
Deborah mouban kaniya (4:8–9). Si
Deborah ug si Barak miluwas sa Israel
gikan sa mga taga-Canaan (4:10–16).

c. Mga Maghuhukom 6–7. Si Gideon
gisugo sa pagluwas sa Israel gikan sa
mga taga-Median (6:1–24). Siya ug
uban pang 10 ka mga lalaki milaglag
sa altar ni Baal (6:25–35). Ang Ginoo
mipasalig ni Gideon nga motabang
pinaagi sa paghatag kaniya og duha

ka timailhan (6:36–40). Si Gideon ug
300 nga ubang mga lalaki miluwas
sa Israel (7:1–25).

d. Mga Maghuhukom 13–16. Usa ka
anghel mihatag og panudlo sa mga
ginikanan ni Samson nga padak-on
siya isip Nazareo (13:1–25). Si
Samson nagpahigayon og dagko nga
buhat pinaagi sa kusog apan nagsu-
pak sa daghang mga pasalig sa
pagka-Nazareo (14–15). Si Samson
mitugyan ngadto sa mga pagpanin-
tal ni Delailah, ang iyang buhok
giputol, ug siya nahimong luya ,
gidakop sa mga Pilistino ug namatay
samtang nagtumba sa ilang templo.

Human namatay si Josue, ang mga
maghuhukom ang nagsilbing tigman-
do ug mga pangulo sa mga kasundalo-
han sa Israel. Kadaghanan sa ilang

Ang Pagmando sa mga Maghuhukom
Mga Maghuhukom 2; 4; 6–7;13–16
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b. Josue 3–4:6. Ang mga taga-Israel
mitabok sa Suba sa Jordan sa uga
nga yuta ug nagbutang og 12 ka
mga bato didto isip handumanan sa
ilang pagtabok. Pinaagi sa hugot nga
pagtuo sa mga taga-Israel, ang
Jericho nalaglag.

c. Josue 23; 24:14–31. Si Josue ug ang
iyang mga katawhan nagpakigsaad
sa pag-alagad sa Dios.

Si Moises mao lamang ang bugtong
pangulo nga nailhan sa tibuok nga
kaliwatan sa mga taga-Israel. Apan ang
Ginoo mikuha kaniya diha sa katapu-
san sa ilang pagpanaw sa kaminga-
wan—samtang sila nag-atubang og
dako nga pagsulay. Naghinumdom sa
iyang saad ngadto sa mga taga-Israel,
ang Ginoo mipatindog og usa ka bag-o
nga pangulo, si Josue.

• Unsa ang gisulti sa Ginoo nga buha-
ton ni Josue aron “makaangkon og
maayo nga kalampusan”? (Tan-awa
sa Josue 1:8.) Ngano sa imong huna-
huna nga ang pagtuon sa kasulatan
mahinungdanon gayud alang kang
Josue aron molampus sa iyang bala-
an nga tawag? Sa unsa nga paagi
ang makanunayon nga pagtuon sa
kasulatan nakatabang kanimo?

• Unsa ang mahinungdanon nga tam-
bag ni Josue nga gihatag diha sa
katapusan sa iyang kinabuhi? (Tan-
awa sa Josue 24:14–15.) Nganong
mahinungdanon nga mopili karon
sa pag-alagad sa Ginoo? Unsaon
nato pagpakita nga mipili kita sa
pag-alagad kaniya? 

Dugang nga pagbasa: Josue 7; 14.
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Ruth 1–2. Human mamatay ang
iyang bana, si Ruth miadto sa
Bethlehem uban ang iyang ugangan
nga si Naomi. Sa Bethlehem, si Ruth
nagtrabaho sa uma ni Boaz, kinsa
maayo nga nagtagad kaniya. 

b. Ruth 3–4. Si Ruth naghigda sa tiilan
ni Boaz, ug siya nagsaad nga makig-
minyo kaniya. Sila naminyo ug
nakabaton og anak.

c. 1 Samuel 1; 2:1–2, 20–21. Si Hannah
gipanalanginan og usa ka anak nga
lalaki, kinsa iyang gipahulam sa
Ginoo sama sa iyang gisaad. Sa wala
madugay siya gipanalanginan og
dugang pang mga anak.

• Unsa ang gibiyaan ni Ruth tungod
saiyangpag-uban ni Naomi ngadto
sa Bethlehem? Unsa ang nakuha ni
Ruth tungod saiyangpag-uban kang
Naomi? ( Ang ebanghelyo ni
Jesukristo; tan-awa sa Ruth 1:16.)
Unsa ang atong makat-onan gikan
kang Ruth bahin sa paghimo og sak-
ripisyo alang sa ebanghelyo?

• Unsa sa inyong hunahuna ang giba-
ti ni Hannah bahin sa paghatag
kang Samuel ngadto sa pag-alagad sa
Dios? Unsa ang gihangyo sa Dios
nga atong ihatag ngadto kaniya?
Unsa ang angay nato nga bation
bahin sa paghatag ngadto kaniya?

• Unsa ang matarung nga mga kinaiya
nga gihulagway nila ni Ruth,
Naomi, ug Hannah?

“Ang Tibuok Ciudad. . . Nahibalo 
Nga Ikaw Babaye nga may Katakus”
Ruth; 1 Samuel 1

20

pagdumala makalilisang kay ang Israel
miagi sa gabalikbalik nga panahon sa
pagbiya sa kamatuoran, pagkaulipon,
paghinulsol, ug pagkaluwas sa dag-
hang higayon. Tugbang niining maka-
lilisang nga bahin sa kasaysayan mao
ang mga asoy sa matarung nga mga
maghuhukom sama nila ni Deborah
ug Gideon, kinsa nagpabilin nga mati-
nud-anon ug migamit sa ilang hugot
nga pagtuo ug kaisog sa pagtabang sa
pagluwas sa ilang katawhan.

• Unsay atong makat-onan gikan ni
Deborah isip tinuod nga higala?
Giunsa sa imong mga higala pagta-
bang kanimo sa pag-atubang sa
malisud nga mga hagit o pagsunod
sa mga sugo sa Ginoo? Unsaon nato
nga mahimong labawng maayo nga
mga higala sa uban?

• Isip usa ka Nazareo ug usa ka sakop
sa balay sa Israel, si Samson mipa-
kigsaad uban sa Ginoo. Unsa ang
mga pakigsaad nga atong gihimo sa
Ginoo? Sa unsa nga paagi ikaw gilig-
on niini nga pakigsaad?

• Unsa ang mga sangputanan sa pag-
lapas ni Samson sa iyang pakigsaad?
(Tan-awa sa Mga Maghuhukom
16:17–21.) Unsa ang mga sangputa-
nan kon kita molapas sa atong
pakigsaad?

Dugang nga pagbasa: “Mga
Maghuhukom, Ang” ug “Mga
Maghuhukom, Basahon sa,” Giya
ngadto sa mga Kasulatan, mga pahina
152–53.
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. 1 Samuel 9–11. Si Saul nangita og
giya gikan ni Samuel (9:1–14, 18–24).
Ang Ginoo mipadayag ngadto ni
Samuel nga si Saul mahimong hari
(9:15–17). Si Samuel mitambag ni
Saul ug midihog kaniya nga unang
hari sa Israel (9:25–27; 10:1–8). Si
Saul espirituhanon nga natawo pag-
usab, ug siya nanagna (10:9–13). Si
Samuel mipaila ni Saul ngadto sa
mga katawhan (10:17–27). Si Saul
nangulo sa Israel sa kadaugan diha sa
usa ka gubat (11:1–11). Siya midumili

sa pagsilot sa mga lalaki nga nagdu-
haduha sa iyang katakus sa pagpa-
ngulo sa mga tawo (11:12–15).

b. 1 Samuel 13:1–14. Si Saul mihalad
og usa ka sinunog nga mga halad
nga walay tukma nga katungod.

c. 1 Samuel 15. Si Saul gimandoan sa
paglaglag sa mga Amalecahanon ug
sa tanan nilang katigayunan, apan
siya mihipos sa uban nilang mga
hayup alang sa usa ka sakripisyo
(15:1–9). Ang Ginoo misalikway ni
Saul isip usa ka hari, ug si Samuel

“Ang Ginoo Nagtan-aw sa Kasingkasing”
1 Samuel 9–11; 13; 15–17

22

Tun-i ang mosunod mga mga kasulatan:

a. 1 Samuel 2:12–17, 22–25. Ang mga
anak nga lalaki ni Eli nakahimo ug
mga kalapasan ug gitambagan sa
ilang amahan.

b. 1 Samuel 2:27–36; 3:12–14. Usa ka
tawo sa Dios mipahimangno ni Eli
mahitungod sa sangputanan sa pag-
kadautan sa iyang banay.

c. 1 Samuel 3. Ang Ginoo mitawag ni
Samuel, ug si Samuel mitubag.

d. 1 Samuel 8. Ang mga taga-Israel buot
nga adunay usa ka hari aron sila
“mahisama sa tanan nga kanasuran.”
Si Samuel mipahimangno kanila sa
kakuyaw sa mao nga pagpili.

• Unsa ang gisugyot sa mga lihok sa
mga anak nga lalaki ni Eli mahitu-
ngod sa kon kinsa ang ilang gipili

nga tahuron? (Tan-awa sa 1 Samuel 
2:12–17, 22–25.) Sa asa nga mga
dapit sa atong mga kinabuhi kita usa-
hay motahud ug mopauyon sa atong
mga kaugalingon kaysa Ginoo?

• Usa ka tawo sa Dios miabot ug
mipanton ni Eli, nag-ingon nga si
Eli mitahod sa iyang mga anak
labaw pa sa Dios (1 Samuel
2:27–29). Sa unsa nga paagi si Eli
mitahud sa iyang mga anak labaw
pa sa Dios? Sa unsa nga paagi kita
usahay motahud sa uban nga tawo
labaw pa sa Dios?

• Giunsa ni Samuel pagtahud ang
Ginoo? Giunsa siya pagtahud sa
Ginoo? (Tan-awa sa 1 Samuel 3:19;
tan-awa usab sa 1 Samuel 2:30. Sa
inyong hunahuna sa unsa nga paagi
ang Ginoo motahud kanato kon kita
motahud Kaniya?

Ang Dios Mopasidungog Niadtong 
Magapasidungog Kaniya
1 Samuel 2–3; 8

21
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. 1 Samuel 18:1–16. Si Jonathan ug si
David naghimo og usa ka pakigsaad
sa paghinigalaay (18:1–4). Si David
gipasidunggan sa mga taga-Israel
tungod sa iyang kalampusan sa gubat
(18:5–7). Si Saul nasina kang David ug
misulay sa pagpatay kaniya (18:8–16;
timan-i nga sa Hubad ni Joseph
Smith sa bersikulo 10 nagpasabut nga
ang dautan nga espiritu nga midoul
ngadto ni Saul dili gikan sa Dios).

b. 1 Samuel 18:17–30; 19:1–18. Si
David nakigsangka sa mga taga
Pilistino tugbang sa katungod nga

makigminyo sa anak nga babaye ni
Saul, walay kasayuran nga si Saul
naglaum nga mamatay si David sa
gubat (18:17–25). Si David midaug
batok sa mga taga Pilistino ug
naminyo sa anak ni Saul nga si
Michal (18:26–28). Si Jonathan
misulti ngadto ni David nga motago
ug misulay sa pagdani ni Saul nga
dili niya patyon si David (19:1–7). Si
Saul napakyas sa iyang pagpangahas
pagpatay ni David pag-usab
(19:9–10). Si Michal miluwas ni
David sa usa pa ka pagpangahas ni
Saul sa kinabuhi ni David
(19:11–18).

“Ang Ginoo Anaa sa Kinataliwad-an 
Kanimo ug Kanako sa Walay Katapusan”
1 Samuel 18–20; 23–24

23

misulti ni Saul nga ang pagtuman
labawng maayo kay sa pagsakripisyo
(15:10–35).

d. 1 Samuel 16. Ang Ginoo mipili ni
David nga mopuli ni Saul isip usa 
ka hari (16:1–13). Ang Balaan nga
Espiritu mibiya ni Saul, ug dautan
nga espiritu mipuli diha kaniya
(16:14–16; timan-i nga diha sa
Hubad ni Joseph Smith kini nga
mga bersikulo nagpakita nga ang
dautan nga espiritu dili gikan sa
Dios). Si Saul mipili ni David nga
maoy motugtug sa harpa alang 
kaniya ug nga mahimong magdala
sa iyang kalasag (16:17–23).

e. 1 Samuel 17. Si David mipatay ni
Goliath pinaagi sa kusog sa Ginoo.

• Giunsa pagtubag ni Samuel sa pagpa-
sabot ni Saul sa iyang paghipos sa
mga mananap sa Amalecanhon?
(Tan-awa sa 1 Samuel 15:22.) Sa unsa
nga paagi ang mga pulong ni Samuel
magamit nato?

• Unsa ang nakat-onan ni Samuel
samtang siya naninguha sa pagtino
kinsa sa mga anak nga lalaki ni Jesse
ang kinahanglan nga mosunod ni
Saul isip usa ka hari(Tan-awa sa 
1 Samuel 16:6–7.) Unsa ang gitudlo
sa 1 Samuel 16:7 mahitungod sa
pagtino sa Ginoo kanato? Unsa ang
gipangita sa Ginoo diha sa atong
mga kasingkasing? Unsaon nato
pagpalambo sa atong katakus ug
pasalig nga mabaliwala sa pangga-
was nga hitsura sa uban ug motan-
aw diha sa kasingkasing?

• Giunsa ni David pagbaton sa kaisug
sa pagpakigsangka ni Goliath? (Tan-
awa sa 1 Samuel 17:32–37, 45–47.)
Giunsa sa Ginoo pagtabang kaninyo
sa pagbuntog sa mga “Goliath” nga
inyong naatubang?

Dugang nga pagbasa: 1 Samuel 12; 14.
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. 2 Samuel 11. Si David nakahimo og
sala sa pagpanapaw uban ni
Bathsheba, ang asawa ni Uriah
(11:1–5). Si David napakyas sa iyang
pagsulay sa pagtago sa iyang sala
(11:6–13). Iyang gilaraw ang pagpa-
patay ni Uriah (11:14–17). Si David
nakigminyo ni Bathsheba, ug naka-
baton sila og usa ka anak nga lalaki
(11:26–27).

b. 2 Samuel 12:1–23. Ang propeta nga
si Nathan nagtudlo sa kabug-at sa
sala ni David pinaagi sa pag-asoy og
usa ka sambingay (12:1–6). Si David
giingnan nga siya silotan tungod sa
iyang mga sala (12:7–14; timan-i
nga diha sa Hubad ni Joseph Smith
sa bersikulo 13, si Nathan nag-ingon
“ang Ginoo usab wala mopasaylo sa
imong sala aron ikaw dili mama-
tay”). Ang unang anak ni David ug

ni Bathsheba namatay sa dihang
nagmasoso pa.(12:15–23).

c. Salmo 51. Ang mahinulsulon nga
David nangita sa kapasayloan.

Si David mipuli ni Saul isip usa ka hari
ug nahimo nga usa sa mga bantugan
nga hari sa kasaysayan sa Israel. Siya
mihiusa sa mga tribu ngadto sa usa ka
nasud, misiguro sa paghupot sa yuta
nga gisaad ngadto sa iyang katawhan,
ug mihimo sa usa ka pangagamhanan
nga gipasikad sa mga balaod sa Dios.
Bisan pa niana, ang katapusan nga 20
ka tuig sa iyang kaugalingong kinabu-
hi nadaot tungod sa mga sangputanan
sa iyang pagkamakasasala.

• Unsa ang gihimo ni David nga naka-
pa-aghat kaniya sa pagpanapaw?
(Tan-awa sa 2 Samuel 11:2–4.) Unsa
ang maka-aghat sa mga tawo sa pag-
himo sa pagpanghilawas nga sala?

“Buhatan Mo Ako og usa ka 
Limpyo nga Kasingkasing”
2 Samuel 11–12; Salmo 51

24

c. 1 Samuel 20. Si Jonathan ug David
mibag-o sa ilang pakigsaad sa panag-
higalaay ug kalinaw. Sa dihang si
Saul misulay pagusab og patay ni
David, si Jonathan mipahimangno
ni David.

d. 1 Samuel 23–24. Si David mipada-
yon sa pagpakigsangka sa mga taga-
Pilistino ug mipalayo ni Saul. Nakita
ni David si Saul ug gipasagdan kini
nga mabuhi.

• Ngano sa imong hunahuna si
Jonathan wala masina ni David o
mohulga kaniya? (1 Samuel 18:1, 3.)

• Unsa ang nakapa-aghat ni Saul nga
mobatok ni David? (Tan-awa sa
1 Samuel 18:6–9.) Ngano nga usahay

lisud nga malipay mahitungod sa
kalampusan sa uban? Unsa ang
epekto sa kasina ug garbo sa atong
espirituhanon nga kaayohan?

• Sa unsa nga paagi ang hugot nga
pagtuo sa Dios nakaimpluwensya sa
panaghigalaay nila ni Jonathan ug
David? (Tan-awa sa 1 Samuel 20:23.)
Ngano nga ang atong paghigugma
sa Dios makaapekto sa atong paghi-
gugma sa uban?

• Unsa ang atong makat-onan sa
panig-ingnan ni David sa mahitu-
ngod sa pagpanimalos? (Tan-awa sa
1 Samuel 24:6–15.)

Dugang nga pagbasa: 1 Samuel
14:1–16; 2 Samuel 1.
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Tun-i ang mga kasulatan nga gihisgu-
tan dinhi ug kutob sa imong matun-
an sa basahon sa Salmo.

Ang basahon sa Salmo, usa ka tinigum
nga mga balak nga sa sinugdan giawit
isip mga paghimaya o mga pangamu-
yo ngadto sa Ginoo. Daghan niini
mga sinulat ni David. Kini nga basa-
hon sama sa usa ka basahon sa mga
himno gikan sa karaan nga Israel.

Daghan sa mga salmo nanagna sa mis-
yon ni Kristo isip usa ka Mesiyas.
Timan-i ang mga katumanan sa mga
mosunod nga mga panagna mahitu-
ngod ni Kristo nga nahisulat sa basa-
hon sa Salmo.

Panagna Katumanan

Salmo 69:20 Marcos 14:32–41

Salmo 22:7–8 Mateo 27:39–43

Panagna Katumanan

Salmo 22:16 Marcos 15:25

Salmo 22:18 Mateo 27:35

Salmo 22:1 Mateo 27:46

Salmo 16:10 Mga Buhat 
2:31–32; 13:34–35

Basaha ang mosunod nga mga salmo
nga nagpahayag og pasalamat ngadto sa
Manluluwas alang sa iyang kalooy,
pasaylo, ug gugma: Salmo 23; 51; 59:16;
78:38; 86:5,13; 100:4–5, 8–11, 17–18.

Basaha ang mosunod nga mga salmo
nga nagtudlo sa kamahinungdanon sa
pagsalig diha sa Ginoo: Salmo 4:5;
5:11; 9:10; 18:2; 56:11; 62:8; 118:8–9.

Basaha ang mosunod nga mga salmo
bahin sa templo: Salmo 5:7; 15:1–3; 24;
27:4; 65:4; 84:1–2, 4, 10–12; 112; 134.

“Ipapagdayeg sa Tagsatagsa nga 
Adunay Gininhawa ang Ginoo”
Salmo

25

Unsa ang atong mahimo aron maka-
likay sa pagpanintal sa paghimo sa
pagpanghilawas nga mga sala?

• Unsa ang labawng siryos nga sala
nga nahimo ni David sa pagsulay og
tago sa iyang pagkaimoral? (Tan-awa
sa 2 Samuel 11:14–17.) Sa inyong
hunahuna kang kinsa si David
mihunahuna sa pagtago sa iyang
mga sala? Giunsa sa mga tawo pag-
tago sa ilang mga sala karon? Unsa
ang mahitabo kon kita motabon sa
atong mga sala?

Diha sa usa ka salmo ngadto sa Ginoo,
si David mipahayag sa iyang tinguha sa
pagtabang sa uban sa paghinulsol, nga

nag-ingon “magatudlo ako sa mga
malapason sa imong dalan; Ug ang
makasasala mangakabig nganha kani-
mo”(Salmo 51:13). Bisan pa man giwala
ni David ang iyang kahimayaan tungod
kay iyang gilaraw ang kamatayon ni
Uriah, atong makat-onan gikan sa iyang
mahinulsulon nga kinaiya sa dihang
siya nangayo og pasaylo alang sa iyang
sala nga pagpanapaw. Ang iyang mga
pulong diha sa Salmo 51 nagtudlo og
daghan nga mga bahin sa paghinulsol.
Sa pagtuon ninyo sa salmo, pangita og
mga paagi nga imong magamit ang
mahinulsulon nga panig-ingnan ni
David nganha sa inyong kinabuhi.

Dugang nga pagbasa: 2 Samuel 2–10.
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. 1 Mga Hari 3:5–28. Si Solomon
mipuli sa iyang amahan nga si
David, isip usa ka hari, ug nagsunod
sa Ginoo. Ang Ginoo nagpakita
ngadto ni Solomon ug nanalangin
kaniya og kaalam, katigayunan, ug
dungog (3:5–15). Duha ka babaye
nagdala og usa ka bata ngadto ni
Solomon, kinsa maalamon nga miti-
no asa sa mga babaye ang inahan sa
bata (3:16–28).

b. 1 Mga Hari 5–6; 7:1–12. Si Haring
Solomon nagdumala sa katukuran sa
usa ka dako nga templo (5–6). Siya
adunay palasyo nga gitukod alang sa
iyang kaugalingon (7:1–12).

c. 1 Mga Hari 8:22–66; 9:1–9. Si
Solomon nagpahinungod sa templo
ug nangayo sa Ginoo sa pagpanala-
ngin sa mga taga-Israel og espiritu-
hanon ug temporal nga kalamboan
(8:22–66). Ang Ginoo nagpakita og
usab ngadto ni Solomon, nagsaad
nga manalangin sa mga taga-Israel
kon sila moalagad kaniya apan
motunglo kanila kon sila mobalhin
sa uban nga mga dios (9:1–9).

d. 1 Mga Hari 10–11. Ang pagkabantu-
gan ni Solomon milambo tungod sa
iyang katigayunan ug kaalam
(10:1–13, 24–25). Siya nahimong
labawng sapian (10:14–23, 26). Siya
nakigminyo sa daghan nga dili taga-
Israel nga mga babaye kinsa nagdani
kaniya sa pasimba sa mini nga mga
dios (11:1–10). Gipalihok sa Ginoo
ang mga kaaway batok ni Solomon

(11:11–25). Usa ka propeta nanagna
nga ang gingharian sa Israel maba-
hin tungod sa kadautan ni Solomon
(11:26–40).

• Unsa ang ipasabut sa “pagbaton og
masabtunon nga kasingkasing”?
(Tan-awa sa 1 Mga Hari 3:28; 4:29.)
Ngano nga si Solomon mibati sa usa
ka espisyal nga panginahanglan
niana nga panalangin? (Tan-awa sa 1
Mga Hari 3:1–8.) Unsaon sa pagbaton
“sa kaalam sa Dios” pagtabang kana-
to sa atong mga kapangakohan sa
panimalay, sa trabaho, sa tulungha-
an, ug sa Simbahan? Unsaon nato
pagdawat niini nga kaalam?

• Unsa ang saad nga gihatag sa Ginoo
ni Solomon mahitungod sa templo?
(Tan-awa sa 1 Mga Hari 6:11–13.)
Unsa ang susama nga saad nga giha-
tag sa Ginoo kanato karon? (Tan-
awa sa D&P 97:15–17.) Unsa ang
atong mahimo aron sa paghupot sa
impluwensya sa templo nga lig-on
diha sa atong kinabuhi? 

• Sa unsa nga paagi ang mga katigayu-
nan ug dungog ni Solomon milam-
bo human matukod ang templo?
(Tan-awa sa Mga Hari 10:1–5,
24–25.) Giunsa ni Solomon pagga-
mit sa dili maayo kini nga mga
panalangin? (Tan-awa sa 1 Mga Hari
10:16–23, 26–29.) Unsaon paggamit
ang kaalam, katigayunan, ug dunog?
(Tan-awa sa Jacob 2:18–19.)

Dugang nga pagbasa: 1 Mga Hari
2:1–12; 4:29–34; 7:13–51; 1 Cronicas
29; D&P 46.

Haring Solomon: Tawo sa Kaalam, 
Usa ka Tawo sa Kabuang
1 Mga Hari 3; 5–11

26
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. 1 Mga Hari 12:1–20. Si Rehoboam
mipuli sa iyang amahan nga si
Solomon isip usa ka hari sa tibuok
napulog duha ka mga tribu sa Israel.
Siya nagsalikway sa tambag sa mga
maalamon nga mga lalaki sa pag-
alagad sa iyang mga katawhan,
hinoon nangita og labawng dako
nga ipapas-an kanila (12:1–15). Ang
gingharian nabahin tungod kay ang
napulo ka tribu misukol (12:16–19;
ang napulo ka mga tribu mipabilin
sa ngalan sa gingharian sa Israel,
samtang ang mga tribu ni Juda ug ni
Benjamin nagpabilin ubos sa pagpa-
ngulo ni Rehoboam ug gitawag nga
gingharian ni Judah). Ang ginghari-
an sa Israel nagpili ni Jeroboam isip
usa ka hari (12:20).

b. 1 Mga Hari 12:25–33; 13:33–34;
14:14–16, 21–24. Si Jeroboam midala
sa iyang mga katawhan ngadto sa
pag-ampo sa dios-dios (12:25–33;
13:33–34). Usa ka propeta nanagna
sa kalaglagan sa banay ni Jeroboam
ug sa pagkatag sa Israel (14:14–16). 
Si Rehoboam midala sa gingharian
ni Judah ngadto sa pag-ampo sa
dios-dios (14:21–24).

c. 1 Cronicas 17:1–10; 20:1–30. Si
Jehoshaphat, apo sa tuhod ni

Rehoboam, naghari nga matarung sa
gingharian ni Judah (17:1–10). Kon
ang mga kaaway makigbatok kanila,
si Jehoshphat ug ang iyang mga
tawo magpuasa ug mag-ampo. Ang
Ginoo misulti kanila nga ang gubat
diliila, apan iya. Ang ilang mga kaa-
way naggubat tali sa ilang mga kau-
galingon ug milaglag sa matag usa
kanila (20:1–30).

• Unsa nga tambag ang gihatag sa mga
hamtong nga mga tawo kang
Rehoboam mahitungod sa pagpa-
ngulo nga malampuson? (Tan-awa sa
1Mga Hari 12:6–7; 2 Cronicas 10:7.)
Unsaon nato paggamit niini nga
tambag sa atong panimalay, sa traba-
hoan (trabahoan), sa tulunghaan, ug
sa Simbahan?

Si Jehoshaphat nakaimpluwensya sa
mga katawhan ni Judah sa pagpau-
bos sa ilang mga kaugalingon atuba-
ngan sa Ginoo (2 Cronicas 20:3–4).
Unsa nga mga panig-ingnan ang
imong nakita sa matarung nga pag-
pangulo? Unsa ang atong mahimo
aron sa pag-impluwesya sa atong
gialagaran aron magpuyo nga mata-
rung?

Dugang nga pagbasa: 1 Mga Hari
11:26–40; 2 Mga Hari 17:20–23.

Ang Impluwensya sa Dautan ug 
Matarung nga mga Pangulo
1 Mga Hari 12–14; 2 Cronicas 17; 20

27
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. 1 Mga Hari 17. Si Elijah misilyo sa
mga kalangitan batok sa ulan, mila-
kaw gikan ni Ahab ug Jezebel, ug
milagro nga nabuhi diha sa kami-
ngawan (17:1–6). Ang Ginoo mipa-
dala ni Elijah ngadto sa usa ka
biyuda kinsa naghatag kaniya og
pagkaon ug tubig (17:7–16). Si Elijah
mipabangon sa anak nga lalaki sa
biyuda gikan sa kamatayon
(17:17–24).

b. 1 Mga Hari 18. Human sa kapin sa
duha ka tuig nga kagutom, si Elijah
nakigkita ni Ahab ug mihagit sa mga
pari ni Baal nga motawag ug kalayo
gikan sa langit aron sunugon ang
ilang sakripisyo (18:1–2, 17–24). Ang
mga pari ni Baal napakyas, apan si
Elijah nag-ampo ug ang Ginoo mipa-
dala ug kalayo aron masunog ang
sakripisyo nga iyang giandam
(18:25–40). Si Elijah nag-ampo nga
mahuman ang kagutom, ug ang
Ginoo nagpadala og ulan (18:41–46). 

c. 1 Mga Hari 19. Si Jezebel nagsulay sa
pagpatay ni Elijah (19:1–2). Si Elijah
mibiya ngadto sa kamingawan ug
gipakaon sa usa ka anghel (19:3–8).
Si Elijah miadto sa Horeb, diin siya
gihupay sa Espiritu Santo ug gisugo
sa pagpadayon sa buhat sa Dios.

Human gidala ni Jeroboam ang Israel
sa pag-ampo sa dios-dios, siya ug ang
iyang mga kaliwat gilaglag. Sila gisun-
dan ug lain nga mga magsisimba sa
mga dios-dios nga mga hari. Niadto
nga mga tigmando, si Ahab ang “labaw
nga nakahagit kang Jehova, ang Dios

sa Israel sa pagkasuko kay sa tanang
hari sa Israel nga nanghiuna kaniya” 
(1 Mga Hari 16:33). Siya nakigminyo ni
Jezebel , misagup sa iyang pamatasan
nga magsimba ni Baal, ug miawhag sa
iyang mga katawhan sa pag-uban kani-
ya sa pagsimba niini nga mini nga
dios. Ang propeta nga si Elijah midala
og mga pulong pagpasidaan ngadto ni
Ahab ug sa iyang gingharian.

• Ngano sa inyong hunahuna ang
Ginoo mimando sa kabos nga biyu-
da sa pagpakaon ni Elijah sa dili pa
ang iyang kaugalingon ug iyang
anak nga lalaki? (Tan-awa sa 1 Mga
Hari 17:14–16.) Sa unsa nga mga
paagi kita gihangyo pagbutang sa
mga butang sa Dios og una diha sa
atong mga kinabuhi? 

• Sa dihang ang mga tawo nagtapok
aron sa pagpaminaw ni Elijah sa
Bukid sa Carmel, siya nagutana,
“Hangtud kanus-a ba nga magaki-
angkiang kamo sa tali sa duha ka
daplin?” (1 Mga Hari 18:21). Sa unsa
nga paagi kita usahay mohunong
diha sa duha ka mga hunahuna?

• Giunsa paghupay sa Dios si Elijah sa
Bukid sa Horeb? (Tan-awa sa 1 Mga
Hari 19:9–13.) Unsay atong makat-
onan niini mahitungod kon unsaon
sa Dios pagpakigsulti kanato? Ngano
sa imong hunahuna ang Dios makig-
sulti kanato sa kasagan pinaagi sa
“ligdong og hinay nga tingog” sa
Espiritu Santo kay sa kusog ug maa-
nindot nga mga pasundayag sa
gahum? Unsaon nato pag-ila sa mga
hunghung sa Espiritu Santo?

“Tapos sa Kalayo ang usa ka 
Malinawon nga Hinayng Tingog“
1 Mga Hari 17–19

28
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. 2 Mga Hari 2:1–18. Giandam ni
Elijah si Eliseo nga mahimong bag-o
nga hari (2:1–10). Si Elijah gidala
ngadto sa langit. Gikuha ni Eliseo
ang manto ni Elijah ug nahimong
propeta (2:11–15). Kalim-an nga
mga tawo nangita ni Elijah sa sulod
sa tulo ka adlaw bisan pa man sa
tambag ni Eliseo (2:16–18).

b. 2 Mga Hari 5. Gi-ayo ni Eliseo si
Naaman sa sangla (5:1–14). Si
Naaman naghimaya sa Dios ug
mitanyag ni Eliseo og usa ka ganti,
diin gibalibaran ni Eliseo (5:15–19).

c. 2 Mga Hari 6:8–18. Si Eliseo naggiya
sa hari sa diha sa usa ka gubat uban
sa Syria (6:8–10). Ang hari sa Syria
nagmando sa iyang mga tawo sa
pagdakop ni Eliseo, ug ang mga
kasundalohan naglibot sa dakbayan
sa Dothan (6:8–10). Walay kahadlok,
si Eliseo nag-ampo, ug ang Ginoo
nagpadayag sa usa ka bukid nga
puno og mga kabayo ug mga karwa-

he nga kalayo, dayon miigo sa mga
kasundalohan sa Syria uban sa pag-
kabuta (6:15–18).

• Unsay matudlo kanato sa sugilanon
ni Naaman mahitungod sa pagsu-
nod sa tambag sa propeta–bisan pa
man kita dili gusto o wala makasa-
bot niini o kon kini mahimong usa
ka gamay o yano nga mga butang?
Unsa ang pipila sa mga gagmay,
yano nga mga butang nga gihangyo
sa propeta o sa uban nga mga
pangulo sa Simbahan nga atong
buhaton? Ngano nga kini nga mga
butang usahay lisud buhaton?
Unsaon nato pagpalambo sa atong
pagkaandam sa pagsunod sa tambag
sa mga pangulo sa Simbahan?

• Unsay gipasabot ni Eliseo sa dihang
iyang giingnan ang iyang sulugoon,
“Sila nga ania uban kanato labing
daghan kay kanila nga anaa kanila”?
(2 Mga Hari 6:16). Giunsa nimo pag-
kakita niana nga pahayag ni Eliseo
tinuod gihapon karon?

“Iya nga Gikuha . . . ang Manto ni Elijah”
2 Mga Hari 2; 5–6 29

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. 2 Cronicas 29–30. Si Hezekiah ang
hari sa Judah, nag-abli sa pultahan
sa templo ug nagtudlo sa mga pari
ug mga Levihanon nga limpyohan
ug balaanon kini alang sa pagsimba
(29:1–19). Sa dihang ang templo
nalimpyohan, si Hezekiah ug iyang
mga katawhan nahiusa sa pagsimba
ug paghimaya sa Ginoo (29:20–36).
Si Hezekiah nagdapit sa tanang

Israel sa pagduol sa templo sa
Jerusalem (30:1–19). Pipila ang nag-
katawa sa pagdapit, apan ang mati-
nud-anon sa Israel nagsimba sa
Ginoo diha sa Jerusalem (30:10–27).

b. 2 Cronicas 32:1–23. Si Sennacherib,
hari sa Assyria, misulong sa Judah
ug nagsulti batok sa Ginoo
(32:1–19). Si Isaiah ug Hezekiah nag-
ampo alang sa panabang, ug ang
anghel sa Ginoo milaglag sa daghan

“Umadto sa Balay sa Ginoo”
2 Cronicas 29–30; 32; 34

30
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Tun-i ang mga kasulatan nga gihisgu-
tan dinhi ug kutob sa imong matun-
an  sa mga basahon sa Mga Proverbio
ug Ecclesiastes.

Ang Mga Proverbio sa kinatibuk-an,
mugbo nga mga panulti-on nga nag-
hatag og mga tambag mahitungod sa
pagpuyo nga matarung. Ang Daan nga
Tugon nagtala nga si Solomon “namu-
long og totolo ka libo nga mga prover-
bio” (1 Mga Hari 4:32). Pipila niini nga
mga maalamon nga mga panulti-on
gilakip diha sa basahon sa Mga
Proverbio. Bisan pa man si Solomon
ug uban nga manunulat niini nga
basahon dili mga propeta, kadaghanan
sa ilang gipanulat mga dinasig sa
Ginoo. Ang basahon sa Ecclesiastes
usab nagdala og maalamon nga panul-

ti-on, ug ang pipila nagtuo nga si
Solomon mao ang manunulat niini.

• Ang mga basahon sa Mga Proverbio
ug Ecclesiastes naghatag og gibug-
aton sa kamahinungdanon sa kaalam.
Unsa ang mga kalainan tali sa pagka-
makinaadmanon ug pagkamaala-
mon? (Tan-awa sa Mga Proverbio1:7;
9:9–10; 2 Nephi 9:8–29.) 

• Unsa ang gihatag nga tambag diha
sa Mga Proverbio 3:5–7? Unsa nga
mga kasinatian ang nakatudlo kani-
mo sa pagsalig sa Ginoo?

• Nganong ang Ginoo nagpakabana sa
mga pulong nga atong isulti? (Tan-
awa sa Mga Proverbio 16:27–28;
18:8; 25:18; Mateo 12:36–37.)
Unsaon nato pagbuntog ang mga

“Malipayon ang Tawo nga Makakaplag 
og Kaalam”
Mga Proverbio ug Ecclesiastes

31

nga mga kasundalohan sa Assyria
(32:20–30). 

c. 2 Cronicas 34. Human naghari ang
anak ug apo ni Hezekiah sa kadau-
tan, ang apo sa tuhod ni Hezekiah
nga si Josiah nahimong hari sa
Judah. Gilaglag ni Josiah ang mga
dios-dios sa gingharian ug giayo ang
templo (34:1–13). Ang libro sa bala-
od nakita diha sa templo ug gibasa
ngadto ni Josiah, kinsa naghilak
pagkasayud kon unsa na kalayo ang
mga tawo pagkahisalaag sa gikan sa
balaod (34:14–21). Si Hulda ang pro-
peta nga babaye nagsulti sa umaabot
nga pagkabiniyaan sa Judah apan
nanagna nga si Josiah dili makasaksi
niini (34:22–28). Si Josiah ug iyang
mga katawhan nagpakigsaad sa pag-
alagad sa Ginoo (34:29–33). 

• Unsay atong makat-onan gikan ni
Hezekiah mahitungod sa tukma nga
relasyon tali sa pagsalig sa atong
kaugalingon nga mga paninguha ug
sa pagsalig sa Ginoo? (Tan-awa sa
2 Cronicas 32:7–8.)

• Samtang ang Josiah ug iyang mga
tawo anaa sa templo, unsa man ang
ilang gipakigsaad nga buhaton?
(Tan-awa sa 2 Cronicas 34:31–33.)
Unsaon nato pag-andam sa paghi-
mo sa balaan nga mga pakigsaad sa
templo? Sa panahon nga mahimo
na nato kini nga mga pakigsaad,
ngano nga mahinungdanon nga
mobalik kita sa templo kutob sa
atong mahimo?

Dugang nga pagbasa: 2 Mga Hari
18–19; 22–23; Isias 37:10–20, 33–38.
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Job 1–2. Si Job nakasinati og malisud
nga mga pagsulay. Siya nagpabilin
nga matinud-anon ngadto sa Ginoo
bisan pa sa pagkawala sa iyang mga
kabtangan, mga anak, ug kahimsog.

b. Job 13:13–16; 19:23–27. Si Job naka-
kita og kalig-on diha sa pagsalig sa
Ginoo ug sa iyang pamatuod sa
Manluluwas.

c. Job 27:2–6. Si Job nakakita og kalig-
on sa iyang kaugalingon nga pagka-
matarung ug kaligdong.

d. Job 42:10–17. Human si Job nakala-
hutay sa iyang mga pagsulay, ang
Ginoo nanalangin kaniya.

• Unsang matanga sa tawo si Job? Unsa
nga mga pagsulay ang nasinati ni Job? 

• Sa unsa nga paagi ang pagpamatuod
ni Job sa Manluluwas nakatabang
kaniya nga makalahutay sa iyang
mga pagsulay? (Tan-awa sa Job
19:25–27.) Sa unsang paagi nga ang
pagpamatuod sa Manluluwas maka-

hatag kanato og kalig-on panahon sa
kalisdanan?

• Ang kaligdong ni Job mao ang lain
nga kapanguhaan sa espirituhanon
nga kalig-on sa panahon sa iyang
mga kasakit (Job 27:2–6). Unsa ang
kaligdong? Sa unsa nga paagi ang
kaugalingon nga kaligdong nakapa-
lig-on ni Job panahon sa iyang mga
pagsulay? Sa unsa nga paagi ang
kaugalingon nga kaligdong mota-
bang kanato sa mga panahon sa
pagsulay?

• Human sa matinud-anon nga pagla-
hutay ni Job sa iyang mga pagsulay,
giunsa siya pagpanalangin sa
Ginoo? (Tan-awa sa Job 42:10–15;
Santiago 5:11.) Giunsa pagpanala-
ngin sa Ginoo kanato samtang kita
matinud-anon nga galahutay sa
atong mga pagsulay? (Tan-awa sa
Job 23:10;3 Nephi 15:9.)

Dugang nga pagbasa: Uban nga kapi-
tulo sa Job; Doktrina ug mga Pakigsaad
121:1–10.

“Nasayud Ako nga ang Akong 
Manunubos Buhi”
Job 1–2; 13; 19; 27; 42

32

problema sa pagpamakak, pagpang-
libak, ug pagsulti og dautan mahitu-
ngod sa uban?

• Mga Proverbio 13:10 ug 16:18 nag-
tudlo nga ang garbo nagdala ngadto
sa kasamok ug kalaglagan. Unsaon
sa garbo pagbuhat niini? Sa unsa
nga paagi ang garbo makaapekto sa
atong mga banay?

• Mga Proverbio 22:6 nag-ingon nga
“bansaya ang bata diha sa dalan nga
iyang pagalaktan.” Unsa ang kina-
hanglan nga buhaton sa mga ginika-

nan aron sa pagsunod niini nga
tambag? (Tan-awa sa D&P
68:25–28.) Unsaon sa mga ginika-
nan nga labawng epektibo nga
makatudlo sa ilang mga anak sa mga
baruganan sa ebanghelyo?

• Ngano nga mahinungdanon nga
mag-ugmad og usa ka malipayon
nga kinaiya ug pagka maayong
mopasiaw? (Tan-awa sa Mga
Proverbio 15:13; 17:22.) Unsay
atong mahimo aron ipabayaw ang
kahimuot sa atong mga banay?
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Jonas 1–2. Ang Ginoo nagtawag ni
Jonas nga magsangyaw og paghinul-
sol ngadto sa mga tawo sa Nineveh.
Nagsulay si Jonas sa pagpalayo gikan
sa Ginoo diha sa barko, gitulon sa
usa ka dakong isda, nag-ampo, ug
giluwas gikan sa tiyan sa isda.

b. Jonas 3–4. Si Jonas nanagna sa pag-
kapukan sa Nineveh ug nasuko sa
dihang ang mga katawhan sa
Nineveh naghinulsol ug ang Ginoo
mipasaylo sa dakbayan (sa Hubad ni
Joseph Smith sa Jonas 3:9–10 nagpa-
sabot nga ang mga tawo, dili ang
Ginoo, ang naghinulsol.) Ang Ginoo
nagtudlo ni Jonas sa paghigugma sa
tanang katawhan.

c. Miqueas 2:12–13; 4:1–7, 11–13;
5:2–4, 7–8; 6:6–8; 7:18–20. Si

Miqueas nanagna sa misyon sa
Israel sa katapusang mga adlaw.

• Ngano nga ang Ginoo buot nga
moadto si Jonas sa Nineveh? (Tan-
awa sa Jonas 1:2.) Ngano nga si Jonas
miadto sa Tarshish hinoon? (Tan-awa
sa Jonas1:3.) Unsa ang pipila sa mga
hinungdan nga kita mopili sa dili
pagpakigbahin sa ebanghelyo. Unsa
ang atong makat-onan gikan sa istor-
ya ni Jonas nga makatabang kanato
nga mahimong labaw nga maisug sa
pagsunod sa Ginoo ug sa pagpakigba-
hin sa ebanghelyo?

• Unsa ang gipanagna ni Miqueas
mahitungod sa templo sa ulahing
mga adlaw? (Tan-awa sa Miqueas
4:1–2.)

• Unsaon sa Miqueas 6:6–8 sa pagta-
bang kanato kon kita gibati og kalu-
kop sa tanan nga gidahum kanato?

“Pagpakigbahin sa Ebanghelyo 
diha sa Kalibutan”
Jonas 1–4; Miqueas 2; 4–7

33

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Oseas 1–3. Naggamit og pagkahisa-
ma sa usa ka matinud-anon nga
bana ug usa ka mananapaw nga
asawa, ang propeta nga Oseas nag-
hulagway sa relasyon tali sa Ginoo
ug sa Israel. Niini nga mga kapitulo
si Oseas nagpaila sa Ginoo isip usa
ka bana, ug si Gomer nagpaila sa
Israel isip mao ang asawa.

b. Oseas 11; 13–14 Tungod sa iyang
paghigugma sa iyang katawhan, ang
Ginoo nagpadayon sa pagdapit sa

Israel sa paghinulsol ug pagbalik
ngadto kaniya. 

• Unsa ang ikatandi sa Oseas 1–3 nga
nagtudlo kanato mahitungod sa
ang-ang sa pasalig ug sa debosyon
nga gidahum sa Ginoo gikan kana-
to?

• Kinsa o unsa ang mga “hinigugma”
sa Israel ang mga butang nga nakapa-
layo sa mga tawo gikan sa Ginoo?
Unsa ang mga butang nga mahimong
makapatipas gikan sa atong pagpahi-
nungod sa pagsunod sa Manluluwas?

“Ikaw Pagaminyoon Ko ngadto 
Kanako gayud sa Pagkamatarung”
Oseas 1–3; 11; 13–14

34
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Amos 3:6–7. Si Amos nagtudlo nga
ang Ginoo nagpadayag sa iyang mga
tinago ngadto sa iyang mga propeta.

b. Amos 7:10–17; 8:11–13; 9:8:15. Si
Amos gitawag sa Ginoo aron mahi-
mong propeta. Siya nanagna sa 
pagkaulipon ug pagkatag sa Israel
(7:16–17; 9:8–10). Siya nanagna 
nga adunay kagutom sa pagpami-
naw sa pulong sa Ginoo (8:11–13).
Siya nanagna nga sa katapusang
mga adlaw ang Israel mahimong
halangdon ug mauswagon nga mga
tawo (9:11–15).

c. Joel 2; 3:16–17. Si Joel nanagna sa
mga gubat ug mga kadautan sa
katapusang mga adlaw (2:1–11).
Siya nagtawag sa mga tawo sa pag-
hinulsol (2:12–14; timan-i nga sa
Hubad ni Joseph Smith sa mga ber-
sikulo 13 ug 14 nagpasabot nga ang
mga tawo dili ang Ginoo maghi-
nulsol). Si Joel nanagna nga ang
Dios mopanalangin sa iyang mga
katawhan sa ulahing mga adlaw ug
mobubu sa iyang Espiritu diha
kanila (2:15–32; 3:16–17).

Si Amos nagsangyaw ngadto sa mga
katawhan sa gingharian sa Israel 
gikan sa mga 800 ngadto sa 750 w.k.
Kadaghanan niini nga mga tawo mibi-
ya sa kamatuoran. Samtang si Amos

misukmat sa mga tawo sa ilang mga
sala, siya mitagna sa makahahadlok
nga mga silot. Bisan pa niana, siya
mihatag og gibug-aton nga ang Dios
matinguha-on sa paglimyo ni bisan
kinsa nga maghinulsol. Si Amos usab
mitagna mahitungod sa ulahi nga
mga adlaw.

Si Joel misangyaw ngadto sa mga tawo
sa gingharian ni Judah. Daghan sa
mga panagna ni Joel mahitungod sa
ulahing mga adlaw.

• Unsa ang gitudlo ni propeta Amos
mahitungod sa kamahinungdanon
sa mga propeta? (Tan-awa sa Amos
3:7.) Unsa ang gitudlo sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 1:37–38 mahitu-
ngod sa pagtahud nga kinahanglan
aduna kanato alang sa mga mensa-
he sa mga propeta? 

• Unsa ang gipanagna ni Amos nga
mahimong sangputanan kon ang
Israel mosalikway o wala magpaka-
bana sa mga mensahe sa mga prope-
ta? (Tan-awa sa 8:11–13.) Sa unsa
nga paagi ang pagkawala sa pulong
sa Ginoo maitandi sa kagutom?
Unsa ang pagkaangkon sa mga
panalangin sa nahiuli nga ebanghel-
yo maitandi ngadto sa usa ka
piging?

• Rebyuha ang Joel 12:12–32 ug 3:16–17
ug pangita og mga tubag sa mosunod

Ang Dios Mopadayag sa Iyang mga 
Tinago ngadto sa Iyang mga Propeta
Amos 3; 7–9; Joel 2–3

35

• Unsa ang gisaad sa bana ngadto sa
iyang asawa kon siya mobalik ngad-
to kaniya? (Tan-awa sa Oseas 2:19.)
Unsa ang gisaad sa Ginoo ngadto sa
iyang mga katawhan kon sila mag-

hinulsol ug mobalik ngadto kaniya?
(Tan-awa sa 2:20, 23.)

Dugang nga pagbasa: Ang uban sa
Oseas
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Tun-i ang Isaias 1–6.

Si Isaias nanagna mahitungod sa kali-
butanon nga misyon sa Manluluwas,
mahitungod sa pagkalaglag nga mosu-
nod sa pagkadautan sa Israel, ug mahi-
tungod sa misyon ug kapalaran sa
Israel sa ulahing mga adlaw.

• Daghan sa mga pahimangno ug mga
panagna ni Isaias magamit sa iyang
panahon, diin usa ka panahon sa
dako nga pagkadautan, ug ngadto 
sa atong panahon. Sa unsa nga

paagi ang mga kahimtang nga gihu-
lagway diha sa Isaias 1–5 makita sa
kalibutan karon?

• Unsa ang tulo ka balaan nga mga
dapit nga gisulti sa Isaias 4:5–6 nga
nagtanyag og kahiwasan gikan sa
dautan? Unsa nga mga pagpahayag
ang gigamit niini nga mga bersikulo
aron sa paghulagway sa unsa nga
paagi kini nga balaang mga dapit
makapanalipod kanato?

Dugang nga pagbasa: 2 Nephi 11.

Ang Himaya sa Zion Mahimo nga 
usa ka Panalipud
Isaias 1–6

36

a. Tun-i ang mosunod nga mga kasu-
latan:

b. Isaias 22:22. Ang Manluluwas nag-
abli sa pultahan sa atubangan sa
Langitnong Amahan.

c. Isaias 24:21–22. Ang Manluluwas
nagpakita og kalooy alang niadtong
anaa sa bilanggoan sa espiritu.

d. Isaias 25:1–4; 32:1–2. Ang
Manluluwas usa ka kalig-on ug usa
ka dangpanan.

e. Isaias 25:6–9. Ang Manluluwas mag-
andam og usa ka kombira ug molag-
lag sa “takuban”.

f. Isaias 25:8. Ang Manluluwas mopa-
hid sa atong mga luha.

g. Isaias 26:19. Ang Manluluwas moda-
la sa Pagkabanhaw.

h.Isaias 28:16. Ang Manluluwas mao
ang atong tinoud nga tukuranan.

i. Isaias 29:4, 9–14, 18, 24. Ang
Manluluwas mopabalik sa ebanghel-
yo nganhi sa yuta.

j. Isaias 30:19–21. Ang Manluluwas
nasayud sa atong mga pagsulay ug
naggiya sa atong dalan.

“Nakahimo Ka og Butang nga Katingalahan”
Isaias 22; 24–26; 28–30

37

nga mga pangutana: Unsa nga mga
pagdapit ang gihatag sa Ginoo niad-
tong nagpuyo sa ulahing mga adlaw?
Unsa nga mga panalangin ang gisaad
sa Ginoo niadtong mosunod kaniya sa
ulahing mga adlaw?

Dugang nga pagbasa: Joseph Smith—
Kasaysayan 1:41; Doktrina ug mga
Pakigsaad 1:14–28, 37–38.

34592.853 OT MEMB GDE  7/29/13  11:13  Page 30



31

Tun-i ang Isaias 40–49.

• Rebyuha ang Isaias 40:28–31; 42:16;
43:1–4; 44:21–23; ug 49:14–16. Sa
pagbasa nimo sa matag tudling,
pangita og mga tubag sa mosunod
nga mga pangutana: Unsa ang kinai-
ya sa Manluluwas nga gisulti niini
nga yugto? Ngano nga ang pagkahi-
balo sa iyang kinaiya makatabang sa
pagpalambo sa atong hugot nga pag-
tuo ngadto sa Manluluwas?

• Ang Babelonia kanunay nga gigamit
diha sa mga kasulatan isip usa ka

simbolo sa kadautan sa kalibutan.
Unsa ang mga sangputanan sa pag-
sunod sa mga paagi sa kalibutan?
(Tan-awa sa Isaias 47:1, 5, 7–11.)
Unsa ang gisaad sa Ginoo niadtong
mosunod kaniya kaysa kalibutan?
(Tan-awa sa Isaias 48:17–18.)

• Daghan sa mga panagna sa Isaias 49
magamit sa buhat sa Manluluwas ug
sa buhat sa iyang mga sulugoon.
Unsa ang gitudlo sa Isaias 49:1–6
mahitungod sa mga kapangakohan
sa ulahing mga adlaw?

“Gawas Kanako Wala Nay Manluluwas”
Isaias 40–49 38

• Sa unsa nga paagi ang Manluluwas
“mopahid sa [atong] mga luha”?
(Isaias 25:8).

• Si Isaias mitagna nga kon ang
Mesiyas moabot, siya mamatay ug
mabanhaw (Isaias 25:8). Kinsa ang
uban nga mabanhaw? (Tan-awa sa
Isaias 26:19; 1 Mga Taga-Corinto
15:20–22; Alma 11:43–44.) Unsa ang
gisugyot sa Isaias 26:19 mahitungod
kon unsay atong bation kon kita
mabanhaw? (Tan-awa usab sa D&P
138:12–16,50.) 

Itandi ang mosunod nga mga bersiku-
lo diha sa Isaias 29 uban sa nagkatuk-
ma nga mga tudling aron tan-awon
kon sa unsa nga paagi ang pipila ka
mga panagna sa Isaias natuman.

Isaias 29:4 Moroni 10:27

Isaias 29:9–10, 13 Joseph Smith—
Kasaysayan 1:18–19

Isaias 29:11–12 Joseph Smith—
Kasaysayan 1:63–65

Isaias 29:14 Doktrina ug mga 
Pakigsaad 4:1; 6:1

• Si Isaias misulti kabahin sa mga
katawhan nga nagpaduol ngadto sa
Ginoo sa ilang mga baba samtang
ang ilang mga kasingkasing layo
gikan Kaniya (Isaias 29:13). Unsaon
nato pagpaniguro nga kita duol
ngadto sa Ginoo diha sa atong mga
hunahuna ug mga buhat ingon man
usab sa atong mga pulong?

Tun-i ang Isaias 50–53.

• Unsa ang gisulti sa Isaias 53:2–5
mahitungod sa kinabuhi sa

Manluluwas? Ngano nga iyang
masabtan ang atong mga kaguol ug
kasakit? (Tan-awa sa Alma 7:11–13;
Mga Hebrohanon 2:16–18; 4:15.) Sa

“Pagkatahum sa Ibabaw sa Kabukiran”
Isaias 50–53 39
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Tun-i ang Jeremias 1–2; 15; 20; 36–38.

Si Jeremias nagsangyaw gikan sa 626
ngadto sa 586 B.C., sa panahon sa pag-
hari sa lima ka mga hari (gikan ni
Josiah ngadto ni Zedekiah). Uban ni
Josiah, siya misulay sa pagusab sa mga
katawhan gikan sa pagsimba sa mga
dios-dios ug sa imoralidad. Ang kina-
buhi ni Jeremiah puno sa kagul-anan,
apan ang iyang tubag sa mga pagsulay
makadasig kanato. Siya gidagmalan ug

gibilanggo tungod sa pagtagna batok
sa gingharian ni Judah. Ang iyang
kinabuhi sa kanunay gihulga. Bisan pa
man niana, sa tanan nga kaaway ug
sumusupak, siya sama sa usa ka “put-
haw nga haligi” (Jeremias 1:18). Ang
basahon ni Jeremias nagsangkap og
usa ka kinaugalingon, makapalambo
sa hugot nga pagtuo nga talaan sa
pag-atubang niini nga propeta sa mga
kaguol ug kapakyasan sa iyang kina-
buhi.

“Ania Ako Nagbuhat Kanimo Niining 
Adlawa. . .usa ka Haliging Puthaw”
Jeremias 1–2; 15; 20; 26; 36–38

41

32

Tun-i ang Isaias 54–56; 63–65.

• Si Isaias mitandi sa Simbahan ngad-
to sa usa ka tolda ug ang mga istaka
sa Simbahan ngadto sa mga istaka sa
tolda (Isaias 54:2). Unsa ang tambag
nga iyang gihatag nga may kalabu-
tan sa Simbahan ug sa mga istaka?
(Tan-awa sa Isaias 54:2–3.) Unsay
atong buhaton aron mapalig-on ang
istaka diin kita nagpuyo?

• Si Isaias misulat nga ang mga pulong
sa Dios makaamuma sa atong mga
kalag sama nga ang ulan ug nyebe
mag-amuma sa mga binhi (Isaias
55:10–13). Unsaon pag-amuma sa
atong mga kalag sa mga pulong sa
Dios? (Tan-awa sa Alma 32:28.)

• Sama sa gitala sa Isaias 65:17–25,
unsa nga mga kondisyon ang anaa
sa Milenyo?

“Padakoa ang Dapit sa Imong Tolda”
Isaias 54–56; 63–65

40

unsa nga paagi kamo mibati nga
siya nakasabot sa inyong mga kagu-
ol ug kasakit? Ngano nga ang
Manluluwas andam nga moantus sa
kasakit sa samad, pangus, ug paglu-
wa? (Tan-awa sa 1 Nephi 19:9.)

• Si Isaias mitagna mahitungod sa
mga panghitabo nga adunay kalabu-
tan sa Pag-ula sa Manluluwas. Unsa
ang gitudlo sa mosunod nga mga
bersikulo mahitungod sa gugma sa
Manluluwas ug sa iyang maulaon
nga sakripisyo? 

Isaias 50:5–7 (tan-awa usab sa Mateo
26:39; Mga Taga-Filipos 2:8)

Isaias 51:6 (tan-awa usab sa Mosiah
16:9; Alma 34:10)

Isaias 53:2–4 (tan-awa usab sa Alma
7:11–13; Mga Hebreohanon
2:16–18)

Isaias 53:8–11 (tan-awa usab sa
Mosiah 15:10–13)

Dugang nga pagbasa: Mosiah 14–15.
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Tun-i ang Jeremias 16; 23; 29; 31

• Sama sa gitala diha sa Jeremias
31:31–34, unsa ang gisaad sa Ginoo
nga himoon sa ulahing mga adlaw?
(Tan-awa usab sa Ezequiel 11:17–20;
36:24–28; 2 Mga Taga-Corinto
3:2–3.) Unsa ang buot ipasabot sa
himoon ang mga balaod sa Dios nga
mahisulat diha sa atong mga kasing-

kasing? Sa unsa nga paagi ang atong
mga kinaiya maapektohan kon ang
balaod sa Dios mahisulat sa atong
mga kasingkasing?

• Sumala sa Jeremias 29:12–14, unsay
atong mahimo aron maduol ngadto
sa Dios?

Dugang nga pagbasa: Jeremias 3–9; 13;
30; 32:37–42; 33; 35.

“Diha sa Ilang mga Kasingkasing 
Kini Isulat Ko”
Jeremias 16; 23; 29; 31

42

• Unsa ang gitudlo kanato sa tawag ni
Jeremias mahitungod sa dotrina sa
Pag-orden nang daan? (Tan-awa sa
Jeremias 1:5.) 

• Unsa nga mga pagsupak ang giatu-
bang ni Jeremias samtang mituman
sa misyon nga gihatag kaniya sa
Ginoo? (Tan-awa sa Jeremias 20:1–6;
26:7–15; 36:1–6, 20–24, 27–32;
37:12–16; 38:4–13.)

• Unsay atong makat-onan gikan ni
Jeremias aron makatabang kanato
kon kita makasinati og kalisdanan?

• Diha sa Jeremias 20:9, giunsa ni
Jeremias paghulagway sa pulong sa
Ginoo sulod kaniya? Unsa sa inyong
hunahuna ang buot ipasabot sa pag-
baton sa pulong sa Ginoo nga mahi-
mong sama sa nagbaga nga kalayo
diha sa imong kabukogan?

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Ezequiel 34. Ang Ginoo nagbadlong
niadtong mga magbalantay sa karne-
ro nga dili mopakaon sa ilang panon.
Iyang pangitaon ang tanan nga nawa-
la nga mga karnero ug mahimong
ilang magbalantay.

b. Ezequiel 18:21–32. Si Ezequiel nag-
tudlo nga ang mga dautan nga mag-
hinulsol maluwas ug ang mga
matarung nga mobali pagkadautan
papahawa-on.

c. Ezequiel 37:1–14. Nakakita og panan-
awon si Ezequiel diin daghan nga
mga bukog gihatagan og kinabuhi.

d. Ezequiel 37:15–28. Si Ezequiel nanag-
na nga ang sungkod ni Judah ug ang
sungkod ni Joseph mahimong usa
diha sa kamot sa Ginoo.

Sa 597 B.C. si Haring Nabucodonosor sa
Babelonia gidakop ang daghang mga
tawo gikan sa gingharian ni Judah. Uban
niining mga dinakpan mao si Ezequiel,
kinsa gitawag sa Ginoo nga propeta
human sa lima katuig. Si Ezequiel

Ang mga Magbalantay sa Israel
Ezequiel 18; 34; 37

43
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Ezequiel 43:1–12; 44:6–9, 23.
Ezequiel gipakita sa usa ka panan-
awon sa templo sa Jerusalem.

b. Ezequiel 47:1, 6–12. Si Ezequiel
nakakita og usa ka suba nga nagda-
gan gikan sa templo nga naghatag
og kinabuhi sa kamad-an ug nag-ayo
sa Patay nga Dagat.

c. Ezequiel 47:2–5. Si Ezequiel nagsukod
sa gilawmon sa suba ug nakakaplag
nga ang tubig magkalawom matag
lakaw niya niini.

• Unsay nakat-onan ninyo mahitu-
ngod sa templo gikan sa Ezequiel
43:1–12 ug 44:6–9, 23?

• Sumala sa panan-awon ni Ezequiel,
unsa ang mga kausaban nga manghi-
tabo sa kamingawan sa Judeah ug sa
Patay nga Dagat, nga anaa sa sidlakan
nga bahin sa Jerusalem, tungod sa
suba nga nagdagan gikan sa templo?
(Tan-awa sa Ezequiel 47:6–12.) Sa
unsa nga paagi ang tubig sa kinabuhi
nga anaa sa templo nag-ayo ug nag-
hatag og kinabuhi sa mga kaminyo-
on? mga banay? sa atong mga
katigulangan? sa Simbahan?

Sa inyong pagtuon sa asoy diha sa
Ezequiel 47:1; 6–12, ikaw mahimo
usab nga motuon sa Pinadayag 22:1–3
ug 1 Nephi 8:10–11; 11:25. Timan-i
ang managsama nga mga hulagway
niini nga mga tudling. 

“Mabuhi ang Tanang Butang Diin 
Magdangat ang Suba”
Ezequiel 43–44; 47

44

misangyaw ngadto sa gihinginlan nga
iyang mga katawhan hangtud sa 570 B.C.

Ang mga sinulat ni Ezequiel naglakip
sa mga pagpangasaba ug mga saad nga
maggamit dili lang sa karaan nga ging-
harian ni Judah apan ngadto sa tibuok
Israel, lakip na sa mga sakop sa
Simbahan karon. Bisan pa man ang
Jerusalem gilaglag, nakita ni Ezequiel
nga usa ka adlaw ang Israel matapok
ug mahiuli. 

• Kinsa ang “mga magbalantay sa
Israel” nga gisulti diha sa Ezequiel 34?
Sa unsa nga mga paagi kita matawag
nga magbalantay sa Israel?

• Ngano nga ang Manluluwas sama sa
magbalantay sa karnero ngari kanato?

(Tan-awa sa Ezequiel 34:11–16; 
Salmo 23.)

• Unsay buot ipasabut sa “pagbuhat og
. . .usa ka bag-o nga kasingkasing ug
usa ka bag-o nga espirirtu”(Tan-awa
sa Alma 5:7–14.)

• Diha sa panagna nga gitala sa
Ezequiel 37:15–28, usa sa mga
butang nga nagrepresentar sa sung-
kod ni Judah mao ang Biblia. Usa sa
mga butang nga nagrepresentar sa
sungkod ni Joseph mao ang Ang
Basahon ni Mormon. Unsa nga mga
panalangin ang miabut pinaagi sa
pagbaton sa Basahon ni Mormon agi
og dugang sa Biblia?

Dugang nga pagbasa: Ezequiel 2.
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Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Daniel 1. Si Daniel ug ang iyang mga
higala nagdumili sa pagkaon sa mga
pagkaon ni Haring Nabucodonosor
(1:1–16). Ang Ginoo nanalangin ni
Daniel ug sa iyang mga higala sa
maayong panglawas ug kaalam
(1:17–21).

b. Daniel 3. Si Shadrach, Meshach, ug
Abednego nagdumili sa pagsimba sa
dios-dios ni Haring Nabucodonosor
(3:1–12). Si Haring Nabucodonosor
nagtambog kanila sa makalilisang
nga hudnohan, ug ang Ginoo naglu-
was kanila gikan sa kamatayon 

c. Daniel 6. Ang mga tawo ni Haring
Darius nagdani sa hari nga mopirma
og usa ka balaod nga sa 30 ka mga
adlaw tanan nga mga hangyo kina-
hanglan ideretso ngadto kaniya kaysa
ngadto sa ubang mga tawo o sa Dios
(6:11–9). Bisan pa man sa balaod sa
hari, si Daniel gaampo sa Dios
(6:10–13). Isip silot sa pagsupak sa
balaod, si Daniel gilabay ngadto sa
yungib sa mga leon (6:14–17). Ang
Ginoo nagpadala og anghel aron sa
pagpanalipod ni Daniel (6:18–23). 

d. Esther 3–5; 7–8. Si Mordecai, ig-agaw
ni Esther, nagdumili sa pagyukbo
ngadto ni Haman (3:1–4). Si Haman
nagdani ni Haring Ashasuerus sa
pag-andam og usa ka balaod nga
gatawag alang sa kamatayon sa
tanan nga mga Judeo sa gingharian
(3:5–14). Si Esther nasayud sa laraw
ni Haman sa pagpatay sa iyang mga
katawhan og mibutang sa iyang
kinabuhi sa kakuyaw pinaagi sa pag-
hangyo ni Haring Ahasuerus alang sa
panabang (4:1–17). Ang hari nagha-

tag sa gihangyo ni Esther sa pag-apil
uban ni Haman sa usa ka piging
(5:1–8). Sa piging si Esther nagpada-
yag sa plano ni Haman sa pagpatay
sa mga Hudeo (7:1–6). Ang hari
mibitay ni Haman (7:7–10). Ang hari
mipasidungog ni Mordecai ug nag-
hatag sa hangyo ni Esther nga bali-
hon ang balaod ni Haman (8:1–17).

Isip usa ka batang lalaki, si Daniel gida-
la nga dinakpan gikan sa Jerusalem
ngadto sa Babelonia. Siya ug ang uban
nga maayong kabatan-onan nga
Hebrohanon—lakip ang iyang mga
higala nga sila si Shadrach, Meshach,
ug Abednego—gibansay diha sa korte
ni Haring Nabucodonosor.

Si Esther usa ka Judeo nga babaye kinsa
nagpuyo human dayon sa panahon ni
Daniel. Human mamatay ang iyang
mga ginikanan, siya gipadako sa iyang
ig-agaw nga si Mordecai. Matahum
kaayo si Esther ug si Ahasuerus, ang
hari sa Persia ug Media nahimuot
kaayo sa iyang katahum nga siya mihi-
mo kaniya nga iyang rayna.

• Unsa ang giduso ni Daniel ug sa
iyang mga higala sa dihang gihata-
gan sila sa pagkaon ug alak sa hari?
(Tan-awa sa Daniel 1:8–14.) Sa unsa
nga paagi ang mga panalangin nga
ilang nadawat susama sa mga saad sa
Ginoo kanato kon kita motuman sa
Pulong sa Kaalam? (Tan-awa sa
Daniel 1:15, 17, 20; D&C 89:18–20.)

• Unsa ang nahitabo sa dihang si
Shadrach, Meshach, ug Abednego
gitambog ngadto sa hudno? (Tan-
awa sa Daniel 3:21–27.) Kinsa ang
didto sa hudno uban kanila? (Tan-
awa sa Daniel 3:25.) Sa unsa nga
paagi ang Manluluwas motabang

“Kon Ako Mamatay, Ako Mamatay”
Daniel 1; 3; 6; Esther 3–5; 7–8

45
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Tun-i nga mainampoon ang mosunod
nga mga kasulatan:

a. Esdras 1–6. Si Haring Cyrus nagbuhi
sa mga Judeo kinsa giulipon sa
Babelonia ug nagdapit kanila sa pag-
balik sa Jerusalem ug magtukod og
templo (Esdras 1). Si Zorobabel ug
Jesua naggiya sa mga kapin ug kulang
50,000 ka mga tawo balik ngadto sa
Jerusalem ug sila nagsugod sa pagtu-
kod og usab sa templo (Esdras 2–3).

Ang mga Samaritanhon nagtanyag sa
pagtabang og trabaho sa templo,
gibalibaran, ug nagsulay sa paghu-
nong sa buhat; ang pagtukod og usab
naundang (Esdras 4). Human sa dag-
hang mga tuig, ang mga Haggai ug si
Zachariah nag-awhag sa mga Judeo sa
paghuman sa templo; ang mga
Samaritanhon nagpadayon sa pagsu-
pak niini (Esdras 5; tan-awa usab sa
Haggeo 1). Si Haring Darius nagbag-o

“Motindog Kita ug Magtukod”
Esdras 1–8; Nehemias 1–2;4;6;8

47

36

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan:

a. Daniel2:1–23. Si Haring
Nabucodonosor adunay usa ka
damgo ug nagmando sa iyang mga
magtatambag sa paghulagway ug sa
paghubad niini (2:1–13). Si Daniel
nag-ampo uban sa iyang mga higala,
ug ang Dios nagpadayag kaniya sa
damgo ug sa hubad niini(2:14–23).

b. Daniel 2:24–49. Si Daniel nagpadayag
nga ang damgo ni Haring
Nabucodonosor nagsulti sa pagba-
ngon ug pagkahugno sa dagko nga
mga gingharian sa yuta ug ang ula-
hing mga adlaw nga paningkamot sa
gingharian sa Dios sa ibabaw sa
tanang uban nga mga gingharian.

• Giunsa paghulagway ni Daniel ang
dako nga imahe nga nakita sa hari
sa iyang damgo? (Tan-awa sa Daniel
2:31–33.) Unsa ang gipaila sa nagka-
lainlain nga mga bahin sa imahe?
(Tan-awa sa Daniel 2:36–43.)

• Unsa ang gipaila sa “bato. . .gisapsap
nga walay mga kamot” (Tan-awa sa
Daniel 2:44–45; D&P 65:2.) Unsa
ang gitagna ni Daniel mahitungod
sa Simbahan sa ulahing mga adlaw?
(Tan-awa sa Daniel 2:34–35, 44). 
Sa unsa nga paagi ang panagna ni
Daniel napatuman karon nga ang
Simbahan “molukop sa tibuok yuta”
ug “dili gayud matumpag”?

Dugang nga pagbasa: Doktrina ug mga
Pakigsaad 65.

“Ang Gingharian nga Dili Gayud Matumpag”
Daniel 2

46

kanato kon kita moduol kaniya sa
panahon sa atong mga pagsulay

• Unsa ang mga hagit nga atong giatu-
bang karon nga nanginahanglan og
kaisug sama kang Esther? Unsa ang
mga panalangin nga atong madawat

samtang kita maningkamot sa paghi-
mo unsa ang matarung bisan kita
nag-atubang sa mga lisud nga mga
sangputanan?

Dugang nga pagbasa: Esther 1–2; 6;
9–10.
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sa balaod ni Cyrus sa pagtukod og
usab sa templo, ug kini nahuman ug
gipahinungod sa mga 515 B.C.
(Esdras 6).

b. Esdras 7. Si Esdras nagdawat sa pag-
tugot gikan ni Haring Artajerjes sa
Persia sa pagdala og lain nga pun-
dok sa mga Judeo balik ngadto sa
Jerusalem. Si Esdras ug iyang mga
katawhan nagpuasa ug nag-ampo,
ug ang Ginoo nanalipod kanila.

c. Nehemaias 1–2; 4; 6. Nasayran nga
ang Judeo kinsa namalik ngadto sa
Jerusalem “anaa sa dako nga kasakit
ug pagpasangil,” si Nehemias nakada-
wat og pagtugot gikan ni Haring
Arjerjes nga moadto sa Jerusalem
aron itukod og balik ang mga bong-
bong sa dakbayan (Nehemias 1–2).
Ang mga kaaway sa mga Judeo
naningkamot sa pagpugong kanila sa
pagtukod og balik sa mga bongbong.
Si Nehemias nagpadayon sa trabaho
hangtud nahuman ang mga bong-
bong (Nehemias 4;6).

d. Nehemias 8. Human natukod pag-
usab ang mga bongbong palibot sa
Jerusalem, si Esdras gabasa sa mga
kasulatan sa mga katawhan. Ang mga
katawhan nagbakho ug nagtinguha sa
pagtuman sa mga pulong sa balaod

Human namatay sa Nabucodonosor sa
562 B.C., paspas nga mikunhod ang
gahum sa Babelonia. Sa 539 B.C. ang
Babylon nahulog ngadto sa mga
Medianhon ug mga Persiahanon, kinsa
nagkahiusa ubos sa kapangulohan ni
Cyrus (Tan-awa sa Daniel 5). Dili sama
ni Nabucodonosor, Si Cyrus usa ka
mabination nga tigmando kinsa nagta-
gad og maayo sa mga bihag nga mga
tawo ug nagrespeto sa ilang mga reli-
hiyon.

Pagkahuman dayon sa pagpuli sa
Babelonia, si Cyrus midapit sa mga
Judeo (mga taga-Israel) diha sa iyang
gingharian sa pagbalik ngadto sa
Jerusalem aron sa pagtukod og balik
sa templo.

Sa 458 B.C. si Esdras, usa ka Judeo nga
pari ug tigsulat, midala og lain nga pun-
dok sa mga Judeo balik ngadto sa
Jerusalem gikan sa Babelonia. Si
Nehemias usa ka Judeo kinsa naghupot
sa usa ka mahinungdanon nga katung-
danan nga magdala sa kopa sa hari
(mayordomo) diha sa korte sa hari sa
Babelonia, nakadawat og usa ka haria-
non nga pagsangon nagtugot kaniya sa
pagtukod og balik sa mga bongbong sa
Jerusalem. Si Nehemias ug si Esdras nag-
hiusang nagtrabaho aron sa pagtabang
sa mga Judeo sa pagtuman niini nga
buluhaton.

• Unsa ang gihimo ni Nehemias sa
dihang si Sanballat mihangyo kani-
ya sa paghunong og trabaho ug
makigkita kaniya? (Tan-awa sa
Nehemias 6:1–4.) Sa unsa nga paagi
ang uban nga mga tawo mosulay
sa pagsamok sa mga sakop sa
Simbahan gikan sa mga buhat sa
Ginoo karon? Unsaon nato pagtu-
bag niana nga mga pagsamok?

• Unsa kadugay si Esdras nagbasa sa
mga kasulatan sa mga katawhan?
(Tan-awa sa Nehemias 8:3, 6,9,12.)
Unsaon nato nga mahimong labaw
nga matagaron samtang kita nagba-
sa sa mga kasulatan? Unsaon nato
pagpalambo sa sama sa kaikag alang
sa mga kasulatan nga anaa niini nga
mga tawo?

Dugang nga mga pagbasa: Haggeo 1;
“Esdras”, Giya Ngadto sa mga Kasulatan,
pahina 56–57; “Nehemaias”, Giya ngad-
to sa mga Kasulatan, pahina 177.
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Tun-i ang Zacarias 10–14 ug
Malaquias.

• Si Zacarias ug Malaquias nanagna og
daghan nga mga panghitabo sa kata-
pusan nga mga adlaw. Unsa nga
mga panghitabo ang gihulagway sa
mosunod nga mga tudling?

Zacarias 12:2–3,8–9

Zacarias 14:3–4 (tan-awa usab sa
D&P 45:48)

Zecarias 12:10; 13:6 (tan-awa usab sa
D&P 45:51–53)

Zacarias 14:5 (tan-awa usab sa D&P
88:96–98)

Zacarias 14:9

Zacarias 14:12–13; Malaquias 4:1–3
(tan-awa usab sa 1 Nephi 22: 15–17,
19)

Malaquias 3:1

Malaquias 4:5–6 (tan-awa usab sa
D&P 2; 110:13–16)

• Si Malaquias miingon nga ang mga
tawo “nanulis sa Dios” kon sila dili

mobayad sa ilang mga ikapulo ug
mga halad (Malaquias 3:8–9).

• Unsa ang buot ipasabot sa “pagbalik
sa kasingkasing sa amahan ngadto
sa ilang mga anak, ug ang kasingka-
sing sa mga anak ngadto sa ilang
mga amahan”?(Kini nagpasabot nga
mabugkos alang sa kahangturan
ngadto sa tanan nga atong mga kati-
gulangan—atong mga “amahan”—
ug sa tanan natong mga
kaliwatan—atong “mga anak”—
pinaagi sa gahum sa pagbugkos sa
pagkapari ug sa mga ordinansa
alang sa buhi ug mga patay.)

• Sa unsa nga paagi ikaw mibati nga
ang imong kasingkasing nagbalik
ngadto sa imong mga katigulangan
kon imong gihimo ang kasaysayan
sa banay ug buhat sa templo alang
kanila? Sa unsa nga paagi ang mga
saad sa mga pakigsaad diha sa tem-
plo mipabalik sa inyong kasingksing
ngadto sa inyong mga ginikanan,
kapikas, ug mga anak?

Dugang nga pagbasa: Dotrina ug mga
Pakigsaad 45.

“Ang Dako ug Makalilisang 
nga Adlaw sa Ginoo”
Zacarias 10–14; Malaquias

48
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