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Ang mga materyal sa video sa Basahon ni Mormon nag-
langkob sa duha ka mga videocassette ug niini nga giya.
Giandam kini sa Sistema sa Edukasyon sa Simbahan aron
magamit sa kurso sa seminary sa Basahon ni Mormon.

Ang duha ka mga videocassette adunay mga presen-
tasyon nga gihimo aron sa pagtabang kanimo sa pag-
tudlo sa Basahon ni Mormon. Kini nga giya naghatag
og mga sugyot alang sa epektibong paggamit sa mga
presentasyon.

MGA PANGUTANA NGA MAHIMO NIMONG
MAPANGUTANA

UNSA ANG RELASYON TALI NIINI NGA GIYA UG
SA KAPANGUHAAN NGA MANWAL PARA SA
MAGTUTUDLO [TEACHER RESOURCE MANUAL]?
Tungod kay ang mga video presentations pirming bag-
ohon kay sa inimprita nga mga materyal, ang video
guide gilain sa pagputos gikan sa kapanguhaan nga
manwal sa magtutudlo.

Ang mga sugyot sa pagtudlo sa video guide mahimong
gamiton puli sa o dugang sa unsay anaa diha sa kapa-
nguhaan nga manwal sa magtutudlo. Basaha pag-ayo
ang video guide ug ang kapanguhaang manwal sa mag-
tutudlo aron masiguro nga imong mahisgutan ang
tibuok hut-ong sa kasulatan.

Ang kapanguhaang manwal sa magtutudlo naglakip sa
pahinumdom kon kanus-a gamiton ang video presenta-
tion alang sa gihatag nga hut-ong sa kasulatan.

Sa imong pag-andam, mahimong makadiskobre ka
og dugang nga mga paagi sa paggamit sa mga video.
Mahimo nimong iapil ang imong kaugalingong mga
ideya sa pagtudlo, pero siguroha nga masubay ug
masunod ang dagan sa mga baruganan nga gitudlo.

UNSAON NAKO SA PAGPANGANDAM ARON
MAGAMIT KINI NGA MGA MATERYAL?
Importante nga ikaw magtinguha sa Espiritu sa Ginoo
pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug pagpa-
malandong.

Ang malampusong pagtudlo sa mga kasulatan magsu-
god samtang ikaw masinati sa hut-ong sa kasulatan ug
sa giimprinta ug sa mga kapanguhaang video. Dayon,
ubos sa direksyon sa Espiritu, pagpili ug pag-organisar
og angay nga mga kalihokan sa pagtudlo nga makatu-
bag sa mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Ang video presentations adunay mga materyal ug mga
pamaagi nga nagkinahanglan og sayo nga pagpangan-
dam. Basaha ang tanang mga sugyot diha sa video
guide ug himoa ang gikinahanglang mga pagpangan-
dam sa dili pa ipasalida ang video. Tan-awa pag-una
ang video presentations sa makadaghan kon mahimo.

Ang video guide nagsugyot og mga butang sa dili pa
ipasalida, sa panahon sa pagpasalida, ug human ipasa-
lida ang video.

Hinumdumi nga ang kada video presentation kabahin
lamang sa mga kalihokan sa pagtudlo alang sa usa ka
hut-ong sa kasulatan. Hunahunaa pag-ayo kon unsaon
ug kanus-a gamiton ang video sa kinatibuk-ang leksyon
nianang adlawa.

Ang kaepektibo sa video magdepende gayud kon
giunsa nimo sa paggamit kini. Ang presentasyon sa
video dili mapuslan sa mga estudyante o ang gahum
niini makunhuran kon dili nimo kini gamiton sumala
sa pagbuhat niini.

Pasiuna
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KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
nga tungod kay ang Basahon ni Mormon gisulat alang
sa atong panahon, tukma kini sa atong mga pangina-
hanglan ug mahimong gamhanang impluwensya sa
atong mga kinabuhi.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PAGPANGANDAM Pasulata ang mga estudyante og
mubo nga sulat ngadto sa usa ka tawo sa unang pana-
hon kinsa mahimong makaangkon og kaayohan gikan
sa atong kahibalo sa iyang kasaysayan. Sama pananglit:

• Usa ka paryente nga mipalit og tiket para mosakay
sa Titanic

• Usa ka ulipon nga Hebreohanon didto sa Ehipto
kinsa wala mobutang og dugo sa karnero diha sa
iyang pultahan

• Usa ka Judeo nga nagpuyo niadtong A.D. 32 kinsa
gidapit sa pagpaminaw sa usa ka tigsangyaw gikan
sa Galilea

PANAGHISGUTAN Hisguti ang posibilidad nga
tingali adunay tawo sa milabayng panahon nga nagsug-
yot kon unsaon nato sa pagpakabuhi karon. Unsa may
kalainan kon ang mga propeta nakakita sa atong pana-
hon ug nasayud sa atong mga binuhatan?

PASABUT SA KASULATAN Basaha ang Mormon
8:34–41 og dungan. Tukia ang mosunod uban sa imong
mga estudyante: Kinsa ang nagsulti? Sa unsa nga paagi
kaha maimpluwensya ang pagsulat ni Moroni kon kita
diha pa sa iyang pagpakigsulti kanato? Unsa kaha ang
kalainan sa ilang sinulat kon ang importanting mga
magsusulat sa Basahon ni Mormon nakakita pa sa
atong panahon?

PAGGAMIT SA VIDEO Alang Sa Atong Panahon 12:12

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot
sa mga estudyante nga magbantay sa mga impluwen-
sya nga gihulagway sa Basahon ni Mormon sa atong
panahon.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video nagpakita sa
mga estudyante sa tibuok kalibutan nga naghulagway
sa impluwensya sa Basahon ni Mormon diha sa ilang
mga kinabuhi.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

MGA KINUTLO Mahimong imong ipakigbahin ang
mosunod nga mga kinutlo sa imong klase:

“Ang Basahon ni Mormon gisulat alang kanato karon.
Ang Dios mao ang tagsulat sa libro. Rekord kini sa
napukan nga mga katawhan, kinolekta sa gilamdagan
nga mga tawo aron kita mapanalanginan. Kadtong mga
tawhana wala gayud makapanag-iya sa libro––alang
kini kanato” (Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon
is the Word of God,” Ensign, Ene. 1988, 3).

“Nagtuo ko nga ang rason nga gisugo sa atong Langit-
nong Amahan ang iyang propeta sa paggiya kanato sa
pagtuon og maayo sa Basahon ni Mormon mao nga kini
nga henerasyon nagkinahanglan niini nga mensahe
labaw pa sa ilang mga katigulangan” (Dallin H. Oaks,
sa Conference Report, Okt. 1988, 77; o sa Ensign, Nob.
1988, 66).

“Hapit sa tanang pahina sa maong basahon, adunay
moabut diha kanila nga dakong pagpamatuod nga si
Jesus mao gayud ang Kristo, ang Anak sa buhing Dios,
ang atong Manunubos ug Manluluwas. Kini nga saksi
lamang makahatag og kalig-on sa matag unos” (Marion
G. Romney, sa Conference Report, Abr. 1980, 90; o
Ensign, Mayo 1980, 67).

PANAGHISGUTAN Tukia ang ikahatag ang kalainan
sa Basahon ni Mormon diha sa mga kinabuhi sa mga
indibidwal nga gipakita sa video. Nganong dako man
kaayo kini og impluwensya? Isugyot sa mga estudyante
nga mangutana sila sa ilang mga kaugalingon samtang
sila magbasa: “Ngano nga kini nga istorya (o pagtulun-
an) nalakip sa Basahon ni Mormon?” Hisguti ang ideya
nga ang Dios mao ang tagsulat sa libro.

PANAPOS Mahimo nimong tapuson ang leksyon uban
sa mosunod nga saad gikan ni Presidente Ezra Taft Ben-
son: “Mopanalangin ako kaninyo og dugang pagsabut sa
Basahon ni Mormon. Mosaad ko ninyo nga sugod niining
gutloa, kon kita kada adlaw mobasa gikan sa iyang mga
pahina ug mosunod sa iyang mga lagda, ang Dios mobu-
bu diha sa matag anak sa Zion ug sa Simbahan og panala-
ngin nga wala pa sukad mahibaloi” (sa Conference
Report, Abr. 1986, 100; o sa Ensign, Mayo 1986, 78).

1 Basahon ni Mormon ALANG SA ATONG PANAHON



KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
sa estraktura sa Basahon ni Mormon.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PANAGHISGUTAN Pagkupot og kopya sa Basahon ni
Mormon ug ipangutana, “Kinsa ang nagsulat sa Basahon
ni Mormon?” Ang mga tubag mahimong magkalain-lain,
pero maglakip tingali ni Mormon, Nephi, Moroni, ug ni
Joseph Smith. Isulat kining upat ka mga pangalan diha
sa pisara agig pagpangandam sa sunod nga kalihokan.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Ipatan-
aw sa mga estudyante ang pahina sa titulo sa Basahon
ni Mormon ug ipahaum ang mosunod nga mga pulong
uban sa usa sa mga pangalan sa pisara: “gisulat ni”
(Mormon), “kinuha gikan ni” (Nephi), “gisilyo ni”
(Moroni), ug “gihubad ni” (Joseph Smith Jr.).

Ang tulo sa upat ka mga propeta nga gilista diha sa
pisara apil usab sa proseso nga gitawag nga pagpa-
mubo. Ang “pagpamubo” nagpasabut nga mub-an, i-
paraphrase, kutloon, isulti pag-usab, ug mokomentaryo
sa orihinal nga trabaho. Pangutana “Kinsa sa mga pro-
peta ang wala momubo sa bahin sa Basahon ni Mor-
mon?” (Joseph Smith). Hatagi ang mga estudyante og
lima ka minuto sa pagpamubo sa deskripsyon diha ula-
hang pahina sa Basahon ni Mormon pinaagi pagsulat
niini pag-usab. Hisguti ang kalisud sa pagpamubo niini.

PAGGAMIT SA VIDEO “Alang Sa Maalamong Katuyoan” 11:30

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Pabutangi
og pangalan sa mga estudyante ang unom ka ginunting
nga papel aron magamit isip bookmark nga may sulat sa
mosunod nga mga pulong:

• Gikan sa gagmay nga mga palid ni Nephi

• Pagpasalamat ni Mormon

• Gikan sa pagpamubo ni Mormon sa dagko nga mga
palid ni Nephi

• Mga sinulat ni Mormon

• Gikan sa pagpamubo ni Moroni sa mga palid ni Ether

• Panamilit ni Moroni

Samtang ang mga estudyante manan-aw sa video, isug-
yot nga sila mosulay sa pagtino kon asa bahinon ang
Basahon ni Mormon uban sa unom ka mga bookmark.
Mahimo usab nga imong ipatan-aw sa mga estudyante
ang mosunod nga mga pahina sa ilang kaugalingong
mga libro samtang sila nanan-aw sa video: ulohan nga
pahina, Mubo nga Pagpasabut mahitungod sa Basahon
ni Mormon, ug sa Ngalan ug Han-ay sa Basahon sa
Basahon ni Mormon.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video nagpakita sa usa
ka titser sa seminary ug sa iyang klase nga nakasugat og
dako nga modelo sa Basahon ni Mormon, ang bulawang
mga palid, ug sa ubang mga tinubdang mga palid.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

Gamita ang mosunod nga graphic isip ribyu sa salida:

Sulat pahinumdom: Bisan og ang gihulagway sa video
nagpakita sa silyado nga bahin sa bulawang mga palid,
wala kini himoa aron sa pagrepresentar nga may awto-
ridad nga pamahayag mahitungod sa proporsyon nga
silyado nga mga palid ngadto sa wala masilyohi nga
mga palid. Walay rekord nga nakita nga si Joseph Smith
miingon kon giunsa pagsilyo ang nasilyohan nga bahin
sa bulawang mga palid o ikapila sa total nga gidagha-
non ang nasilyohan nga bahin. Si Orson Pratt miingon
nga duha sa tulo ka mga bahin sa mga palid ang nasil-
yohan (tan-awa sa Journal Discourses, 3:347), samtang si
George Q. Cannon misulat nga ikatulo lamang nga
bahin niini ang silyado (tan-awa sa History of the Prophet
Joseph Smith for Young People [1957], 27; tan-awa usab sa
Life of Joseph Smith the Prophet [1986], 45).

Alang sa pakisayran mahitungod sa Basahon ni
Lehi nga apil sa nawala nga 116 ka mga pahina sa
manuskrito, tan-awa ang pasiuna sa unang edisyon
sa Basahon ni Mormon, nga gisulat ni Joseph Smith
niadtong 1830.

KALIHOKAN Ipapakli sa mga estudyante ang pahina sa
Ang mga Ngalan ug Han-ay sa mga Basahon diha sa Ang
Basahon ni Mormon. Bahina ang lista sa mga basahon
ngadto sa gigikanan nga mga grupo ug markahi kini.

PAGPANGITA SA KASULATAN Basaha ang 1 Nephi
9 uban sa klase. Tabangi ang mga estudyante nga maka-
diskobre unsa nga grupo sa mga palid ni Nephi ang
gihisgutan. Ipatan-aw nila ang mosunod nga mga paki-
sayran ug ipaila unsa nga mga palid ang gihisgutan:

• 1 Nephi 19:1–5; 2 Nephi 5:28–33; Omni 1:30 (ang
dagko ug gagmay nga mga palid ni Nephi)

ANG 
BASAHON 

NI 
MORMON

Gihubad

Gigikanan nga mga Palid Ang Bulawang mga Palid Ang Basahon
ni Mormon

Gagmay 
nga mga 
Palid

Dagko 
nga mga 
Palid

Mga palid 
ni Ether

Gisukip

Gimubo

2
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• 3 Nephi 5:14–17; Mormon 6:6; 8:1–4; Moroni 1:1–4;
10:2 (ang mga palid ni Mormon)

• Ether 1:1–5 (ang mga palid ni Ether)

• Alma 37:3–5 (ang tumbaga nga mga palid)

• Ether 3:21–28; 4:1, 4–7; 5:1 (ang silyado nga bahin)

PANAPOS Ipasabut nga ang milagro sa Basahon ni
Mormon, lakip na ang pagkahimo ug mga panagna
niini mahitungod sa nagkalain-laing mga palid.
Mahimo kang mopamatuod sa pagkatinuod sa Basahon
ni Mormon, nga ang Dios mihimo niini “alang sa usa ka
maalamong katuyoan,” ug nga ang pagtungha sa libro
dili sulagma. Mahimo usab nimong isulti nga ang usa
ka libro nga makuti dili unta masulat sa batan-on nga
walay edukasyon sama ni Joseph Smith.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
nga kon magmatinud-anon sila sa pagsunod sa Iyang
mga kasugoan, ang Ginoo mogiya kanila sama sa Iyang
paggiya kang Nephi.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PASIUNA Usa ka maayo kaayong ehemplo kon sa
unsa nga paagi nga ang matinud-anon ug masulundong
mga anak sa Ginoo Iyang magiyahan gipakita diha sa
1 Nephi 17. Usahay ang mga batan-on maglisud sa pag-
kakita sa higayon nga sila gigiyahan sa Ginoo. Sa kasa-
garan nagpaabut sila Kaniya sa pagkuha sa mga babag
o pagwagtang sa mga oposisyon. Pero sama sa gipaha-
yag ni Nephi, nga tingali ang Ginoo mogiya kanila
pinaagi sa pag-amuma kanila, sa paglig-on kanila, ug sa
paghatag og mga paagi kanila sa pagbuntog sa mga
babag ug makigbatok sa oposisyon samtang sila
maningkamot sa pagtuman sa Iyang mga kasugoan
(tan-awa sa 1 Nephi 17:3).

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Kon
ang mga anak sa Ginoo motuman sa Iyang mga kasu-
goan, ang Ginoo “moamuma kanila, ug molig-on
kanila, ug mohatag og mga paagi diin sila makatuman
sa butang nga siya misugo kanila” (1 Nephi 17:3). Taba-
ngi ang klase nga mahinumdom kon giunsa sa Ginoo
paggiya si Lehi ug ang iyang grupo. Posible nga ang
mga ihulagway naglakip ni Nephi ug sa iyang mga
igsoong lalaki nga mibalik aron kuhaon ang tumbaga
nga mga palid, midala ni Ishmael ug sa iyang pamilya,
sa Ginoo nga mipalingkawas ni Nephi gikan sa iyang
mga igsoong lalaki, sa panan-awon ni Lehi sa kahoy sa
kinabuhi, sa panan-awon ni Nephi, ug sa ilang mga
kasinatian sa kamingawan, lakip na sa hitabo nga nabali
ang gapasan sa pana [bow]. Mahimo kang modrowing
og diyagram sama sa mosunod diha sa pisara:

PANAGHISGUTAN Si Laman ug Lemuel adunay
lahi nga pagsabut sa kasinatian sa kamingawan kay
ni Nephi. Wala sila makasabut kon giunsa sila paggiya
pinaagi sa kamot sa Ginoo. Hisguti ang kalainan tali sa
pagsabut nila ni Laman ug Lemuel nga narekord diha
sa 1 Nephi 17:20–21 ug sa pagsabut ni Nephi nga nare-
kord diha sa 1 Nephi 17:3, 6.

Hinumdumi uban sa imong mga estudyante nga sila si
Laman ug Lemuel “wala makahibalo sa mga pamaagi
sa Dios kinsa naglalang kanila” (1 Nephi 2:12) dili gus-
tong mangutana sa Ginoo tungod kay sila nagtuo nga
‘‘ang Ginoo wala magtug-an sa ingon nga mga butang
ngari kanamo” (1 Nephi 15:9). Sa laing bahin, si Nephi
nangamuyo ngadto sa Ginoo, ug ang Ginoo milumoy/
mipahumok sa kasingkasing ni Nephi (tan-awa sa
1 Nephi 2:16–20).

PAGGAMIT SA VIDEO “Ako Moandam Og Agianan” 13:27

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
samtang sila magtan-aw sa video ang mga estudyante
mangita sa mga paagi nga ang mga kasinatian ni Susan
susama sa kang Nephi ug sa unsa nga paagi nga ang
duha nagdepende sa Ginoo.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video nagpakita sa usa
ka moderno nga Nephi, si Susan Jensen, kinsa giimbitar
sa iyang titser sa Laurel ug sa bishop sa pagpangita og
tawo nga i-fellowship. Nabug-atan siya sa buluhaton,

Giniyahan sa Ginoo

Sa pisikal Sa espiritu-
nga paagi hanong paagi

Naamumahan
Nalig-on
Naghatag og 

mga paagi

3 1 Nephi 17 “AKO MOANDAM OG AGIANAN”

3 1 Nephi 17 “AKO MOANDAM OG AGIANAN”



pero gidasig siya sa iyang igsoong lalaki nga returned
missionary, nga si Andy. Bisan tuod og ang sitwasyon ni
Susan dili sama ka tulukibon kay kang Nephi nga nag-
himo og barko, ang baruganan nga gigiyahan sa Ginoo
naglihok sa samang paagi.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Itandi
ang mga kapareha ug kalainan tali ni Nephi nga nag-
himo og barko ug ni Susan nga nag-fellowship kang
Linda. Itudlo sa klase nga si Nephi gisugo sa Ginoo sa
paghimo og barko, samtang si Susan gihangyo sa pag-
pangita og tawo nga i-fellowship. Bisan pa niana, sa espi-
rituhanong pagsabut, sila naghimo sa sugo sa Ginoo.
Ang mosunod nga tsart mahimong makatabang:

PANAPOS Hisguti kon sa giunsa sa Ginoo pag-
amuma, paglig-on ug paghatag og pamaagi si Nephi ug
si Susan. Sa unsa nga paagi nga ang hugot nga pagtuo
ni Susan gisulayan? Hisguti kon unsa ang gibati sa
klase sa gipasabut sa Ginoo sa dihang Siya miingon,
“Ako moandam og paagi” (1 Nephi 17:13).

Nephi—

Gibugalbugalan sa iyang
mga igsoong lalaki, kinsa
nagbagulbol ug dili mota-
bang (tan-awa sa 1 Nephi
17:18).

Mipamatuod nga ang
Ginoo adunay gahum sa
pagtudlo kaniya sa pag-
himo og usa ka barko (tan-
awa sa 1 Nephi 17:51).

Napuno sa gahum sa
Ginoo ug mipakurog sa
iyang mga igsoong lalaki
(tan-awa 1 Nephi 17:54).

Mihimo sa barko uban
sa tabang sa iyang mga
igsoong lalaki (tan-awa
sa 1 Nephi 18:1).

Ang iyang mga igsoong
lalaki nakakita nga ang
barko maanindot kaayo
(tan-awa sa 1 Nephi 18:4).

Susan––

Gibiaybiay siya sa iyang
mga higala sa pagsulay sa
pag-impluwensya kang
Linda.

Nakahibalo nga ang
Ginoo adunay gahum sa
pagtudlo kaniya sa pag-
impluwensya kang Linda.

Migamit sa iyang hugot
nga pagtuo, ug nahumok
ang kasingkasing ni Linda
pinaagi sa gahum sa
Ginoo.

Gigiyahan sa Ginoo
ngadto sa usa ka kahigay-
unan sa pagtabang ni
Linda didto sa librarya.

Natingala nga sa kata-
pusan si Linda miapil sa
kalihokan sa Laurel.

Nephi—

Gisugo nga mohimo og
usa ka barko (tan-awa sa
1 Nephi 17:7–8).

Nangutana asa makakita
og oro (tan-awa sa 1 Nephi
17:9).

Nakahibalo gikan sa Ginoo
asa mangita og oro [oro]
(tan-awa sa 1 Nephi 17:10).

Mibuhat og mga himan
gikan sa oro (tan-awa sa
1 Nephi 17:16).

Susan––

Gihangyo sa pag-fellowship
og usa ka tawo.

Nag-ampo kon si kinsa
ang i-fellowship.

Nakahibalo gikan sa Espi-
ritu nga siya kinahanglan
nga mo-fellowship ni
Linda.

Nagtigum og kaisug ug
nakigsulti kang Linda.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
nga ang Langitnong Amahan mihatag sa tanang natong
gikinahanglan aron kita makapili og kagawasan ug
kinabuhing dayon o pagkabihag ug kamatayon.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PASIUNA Si Lehi mitudlo sa iyang mga anak nga “ang
agianan giandam gikan sa pagkapukan sa tawo” (2 Nephi
2:4) alang kanila sa paggamit sa ilang kabubut-on sa pag-
pili sa kinabuhing dayon. Mipasabut si Lehi nga ang
katubsanan moabut lamang tungod sa sakripisyo ni Jesu-
kristo, nga ang Pagkapukan [Fall] ni Adan maoy nakapa-
himo kanato nga makaanhi sa yuta, ug nga ang tanang
mga butang gihatag sa atoa aron sa paggamit sa atong
kabubut-on ug sa pagpili sa kagawasan ug kinabuhing
dayon o pagkabihag ug kamatayon. Ang leksyon nagpa-

kita kon sa unsa nga paagi nga ang Pagkapukan ug ang
katubsanan gikan sa Pagkapukan mga kinahanglanon
nga mahitabo pag-una sa dili pa kita moanhi sa yuta ug
sa paggamit sa atong kabubut-on. Ang video nagpakita
kon sa unsa nga paagi nga ang balaod, oposisyon, pag-
dani, ang gahum sa pagpili, ug ang kahibalo sa maayo
ug dautan, ang tanan gikinahanglan aron kita makagamit
sa kabubut-on.

PASABUT SA KASULATAN Tabangi ang mga estud-
yante nga makasabut kon sa unsa nga paagi nga ang
Pagkapukan usa ka positibo nga butang alang kanato.
Mahimo nimong hisgutan ang mosunod uban sa klase:

2 Nephi 2:19–25 Ang Pagkapukan ni Adan ug ni Eva
nakapahimo nila nga manganak dinhi
sa pagkamortal ug mipasiugda sa
oposisyon nga maoy nakapahimo
kanato sa pagbuhat og matarung.
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2 Nephi 2:3–10 Ang katubsanan naglakip sa mosunod:

•Ang paagi sa kaluwasan giandam sa
wala pa ang Pagkapukan.

•Ang kaluwasan libre tungod sa
mga kaayo, kalooy, ug grasya sa
Manluluwas.

•Ang Manluluwas mangaliya (mag-
pataliwala) niadtong tanan kinsa
motuo Kaniya ug mosunod sa Iyang
mga kasugoan.

•Ang Pag-ula mobuntog sa tanang
negatibo nga mga epekto sa pagka-
pukan.

“Pagbuhat alang sa Ilang 
PAGGAMIT SA VIDEO mga Kaugalingon” 18:42

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Mitudlo si
Lehi sa iyang mga anak nga ang mosunod nga mga
baruganan gikinahanglan sa tawo aron makagamit sa
iyang kabubut-on: balaod, oposisyon sa tanang mga
butang, lakip sa pagpanghaylo ngadto sa maayo ug sa
dautan, sa kahibalo sa maayo ug dautan; ug sa gahum
sa pagpili. Isugyot nga ang mga estudyante mangita nii-
ning upat ka mga baruganan ug kon sa unsa nga paagi
kini gikinahanglan sa paggamit sa atong kabubut-on.
Isugyot usab nga ilang bantayan ang mga paagi sa pag-
gamit sa atong kabubut-on nga makaapekto sa atong
kagawasan.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video nagpakita sa usa
ka batan-ong lalaki nga naghunahuna nga ang iyang
mga ginikanan mikuha sa iyang kabubut-on. Pinaagi sa
usa ka pag-istoryahanay naghisgutan sa pikas bahin sa
iyang pagkatawo, iyang nasabtan unsa ang kabubut-on,
sa unsa nga paagi kini naglihok, ug sa unsa nga paagi
kini makaapekto sa kagawasan.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

PANAGHISGUTAN Mahimong imong drowingon ang
tsart diha sa pisara nga anaa sa katapusan niini nga lek-
syon. Ang mosunod nga mga pangutana mahimong
makatabang samtang imong basahon ug hisgutan ang
mga pagtulun-an ni Lehi sa 2 Nephi 2 uban sa klase:

• Nganong kinahanglan man nga adunay katugbang sa
tanang mga butang? (tan-awa sa 2 Nephi 2:10–11, 15).
(Si Presidente Ezra Taft Benson miingon, “Ang opo-
sisyon naghatag og kapilian, ug ang mga kapilian
makahatag og sangputanan—maayo ug dautan” [sa
Conference Report, Abr. 1980, o Ensign, Mayo 1980, 6].).

• Sa unsa nga paagi nga ang mga balaod makatabang
kanato nga makaangkon og kinabuhing dayon? (tan-
awa sa 2 Nephi 2:13). (Kon walay balaod kita dili maka-
uswag tungod kay kita dili mahimong makasunod sa
balaod ug magmatarung ni mosupak sa balaod ug mag-
pakadautan.)

• Unsa may labut ni Satanas sa atong kabubut-on? (tan-
awa sa 2 Nephi 2:16–18). (Dili kita makabuhat alang
sa atong mga kaugalingon gawas kon kita gidani sa
maayo ug dautan, si Satanas gitugutang moanhi aron
sa pagdani kanato sa dautan.)

• Ngano nga importante man nga makahibalo kita sa
maayo gikan sa dautan? (tan-awa sa 2 Nephi 2:5, 18,
26). (Aron kita may tulubagon kon giunsa nato pagga-
mit ang atong kabubut-on, kinahanglan gayud nga
kita makahibalo sa sakto gikan sa sayop.)

• Sa unsa nga paagi nga kita nakaangkon sa gahum sa
pagpili sa atong kaugalingong kapalaran? (tan-awa sa
2 Nephi 2:16, 26). (Ang Dios mihatag kanato sa gahum
sa pagpili.)

• Sa unsa nga paagi nga ang paghimo og sakto nga
mga pagpili makahatag og kagawasan ug ang pag-
himo og dili sakto nga mga pagpili maoy hinungdan
sa pagkabihag? (tan-awa sa 2 Nephi 2:26–30). (Pina-
agi sa paghimo og sakto nga mga pagpili aduna kitay
kagawasan ug dili mapugngan nga mga sangputanan
sa mga sala; pinaagi sa paghimo og sayop nga mga
pagpili kita pagadumalahon sa silot sa balaod, nga
mao ang pagkabihag.)

PANAPOS Tabangi ang mga estudyanye nga makasa-
but nga samtang sila magtubo sa ebanghelyo, ang pag-
kamasulundon mao ang importante nga butang nga
motino kon unsa ka dako ang kagawasan nga ilang
matagamtaman sa ilang mga kinabuhi.

KABUBUT-ON

KAGAWASAN

PAGKABIHAG
Oposisyon
Balaod
Kahibalo sa Maayo ug Dautan
Gahum sa Pagpili

Mga Pagpili
Sak

to

Sayop
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KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makakat-on
sa pag-ila sa sayop nga mga pagtulun-an ug makama-
tay nga mga taktika sa mga kaaway ni Krsito.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PASIUNA Daghang mga batan-on ang daling makaila sa
klaro nga mga impluwensya ni Satanas diha sa ilang pali-
but. Klaro nga dautan, sama sa malaw-ay nga mga sine,
sekswal nga pakiglambigit ni bisan kinsa, ug ginadili nga
mga drugas, mga tintasyon nga sayon mailhan. Bisan pa
man, daghang mga estudyante ang dali nga madala sa
maliputon ug maigmat nga mga paglingla ni Satanas.
Kini nga leksyon gihimo aron sa pagtabang sa mga estud-
yante nga makaila sa sayop nga mga doktrina ug malipu-
tong mga taktika ni Satanas aron sila makalikay niini.

PAGPAANDAM Kon makiggubat kamo, unsa nga
impormasyon ang inyong gustong mahibaloan kabahin
sa kaaway? Asa ninyo makita kini nga impormasyon?
Unsa nga gubat ang inyong gipakig-awayan karon?

KINUTLO Si Presidente Ezra Taft Benson mihisgot sa
iyang pagkahibalo sa gubat nga ania nato karon ug sa
labing maayong paagi sa pag-ila sa kaaway:

“Ang Basahon ni Mormon makadala sa mga tawo
ngadto kang Kristo pinaagi sa duha ka mga sukaranang
paagi. Una, nagsulti kini sa yanong paagi mahitungod
ni Kristo ug sa iyang ebanghelyo. Nagpamatuod kini sa
iyang pagkabalaan ug mahitungod sa panginahanglan
alang sa usa ka Manunubos....

“Ikaduha, ang Basahon ni Mormon nagbutyag sa mga kaaway
ni Kristo. Mopakgang kini sa sayop nga mga doktrina ug
mopahunong sa panaglalis.... Mopalig-on kini sa mga
mapainubsanong sumusunod ni Kristo batok sa dautang
mga plano, mga estratehiya, ug sa mga doktrina sa yawa
sa atong panahon” (sa Conference Report, Abr. 1975, 94;
o Ensign, Mayo 1975, 64; mga italiko gidugang).

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Ipapa-
ngita sa mga estudyante sa 2 Nephi 28:4–9 ang mga
sayop nga mga pagtulun-an sa mga kaaway ni Kristo.
(Ang lista mahimong maglakip sa mosunod: “walay
Dios karon”; “ang Manunubos human na sa iyang
buhat”; ang Dios “mihatag sa iyang gahum ngadto sa
mga tawo”; wala nay mga milagro; “kaon, inom, ug
paglipay”; ang Dios “mohatag og kaangayan diha sa
pagbuhat sa usa ka gamay nga sala”; “pamakak og
gamay”; “pagkalot og gahong alang sa imong silingan,;
walay dautan niini”; ang Dios dili mosilot kanato.) His-
guti ang mga ehemplo niini nga mga pagtulun-an sa
kalibutan karon. Kinsa man ang mga kaaway ni Kristo?

Ipasiksik sa mga estudyante ang 2 Nephi 28:12–16 aron
makadiskobre ngano nga ang mga tawo nahimong mga
kaaway ni Kristo. (Ang pulong garbo magpakita maka-

lima ka higayon niini nga mga bersikulo ug dugang gipa-
sumbingay sa unom ka mga higayon.) Hisguti ngano nga
ang garbo usa sa mga kinaiya sa kaaway ni Kristo. Sulat
pahinumdom: Duha ka mga salida sa Video sa Basahon ni
Mormon naghisgot kabahin sa garbo; “Garbo” (Jacob 2)
ug “Ang Saykol sa Garbo” (Helaman 7–12).

PAGPAGAMIT SA VIDEO Espirituhanong Mga Buaya 8:22

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Ang mga
buaya makahahadlok, delikado, ug makamatay. Sam-
tang ang mga estudyante manan-aw sa video, isugyot
nga ilang susihon unsa ang nakapahimo sa mga biktima
niining dakong mananap nga bantang sa ilang maka-
matay nga mga pagpang-ataki.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video maoy paghulag-
way sa analohiya ni Elder Boyd K. Packer sa “Espiritu-
hanong mga Buaya” (tan-awa sa Conference Report,
Abr. 1976, 44–47; o Ensign, Mayo 1976, 30–32). Si Elder
Packer mikomparar sa makamatay nga mga buaya nga
naghulat sa wala magdahum nga mga mananap ngadto
sa espirituhanon ug moral nga mga sala sa atong pana-
hon, nga mahimong makamatay sa atong mga batan-on.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

PANAGHISGUTAN Tukia ang mga paagi nga ang
mga biktima sa mga buaya bantang kaayo sa makuyaw
nga pag-ataki. Ang mosunod nga mga punto makata-
bang sa inyong panaghisgutan:

• Ang mga buaya sa kasagaran maayo kaayo nga
nakatago.

• Ang ubang mga biktima, sama sa batang Taga-England,
wala manumbaling sa mga pasidaan.

• Ang mga buaya sa kasagaran mobiktima sa mga
batan-on, kinsa inosente ug dili kaayo mabinantayon.

• Ang mga biktima mibaliwala kon unsa ka kusog ug
ka gamhanan ang kaaway.

• Ang mga biktima nakakita nga ang uban miinom nga
wala atakiha.

• Ang mga buaya naghulat sa mga lugar diin ang mga
biktima magtagbaw sa mga panginahanglan, kana
mao, ang dapit nga imnanan sa mga mananap.

• Ang mga buaya mapasensyahon; ilang gipatuo ang
mga mananap nga luwas sila uban sa ilang presensya
ug dayon moataki kon mokompyansa na kaayo ang
mga mananap.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Basaha
og dungan ang 2 Nephi 28:20–22 ug tabangi ang mga
estudyante nga makakita sa mosunod nga mga taktika
nga gigamit ni Satanas aron kita mabantang sa iyang
mga pang-ataki sa atong kalag:
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• Sa uban siya mokutaw o mohulhog kanila ngadto sa
kasuko batok niana nga maayo.

• Ang uban siya mohupay o mopakalma, ug mopakatu-
log kanila ngadto sa kalibutanon nga kasiguroan.

• Ug ang uban iyang ulog-ulugan.

Hisguti kon sa unsa nga paagi nga kining mga takti-
kaha susama niadtong gipakita diha sa video. (Niining
duha ka mga taktika ang mga biktima wala manumba-
ling sa kakuyaw.)

Hisguti ang relasyon tali sa mga taktika ni Satanas ug
ang sayop nga mga pagtulun-an ug mga aksyon nga
gihulagway diha sa 2 Nephi 28:4–16. (Si Satanas moga-
mit niining mga taktikaha aron sa pagdani kanato sa
pagsulti ug sa pagbuhat og sayop. Gamita ang mga
ehemplo diha sa 2 Nephi 28:24–29.) Unsa ang nakapa-
maliputon ug nakapaigmat sa gibuhat ni Satanas? (Ang
iyang mga taktika epektibo kaayo nga siya makadani sa
mga tawo sa pagtuo sa makuyaw nga mga butang, sama
sa gisulti nga walay Dios o ang sala dili makadaot.)

PANAGHISGUTAN Isugyot nga mohatag ang klase
og mga ehemplo sa kada taktika ug tukia kon sa unsa
nga paagi kining mga taktikaha makapabantang kanato
sa mga pang-ataki ni Satanas. Ang mosunod nga mga
punto mahimong makatabang :

• Dugang sa pagkutaw o paghulhog kanato nga masuko
batok sa maayo, si Satanas milibog sa daghang mga
tawo mahitungod kon unsay maayo ug unsay dautan
(tan-awa sa 2 Nephi 15:20; Moroni 7:14). Daghan ang
midayeg sa aborsyon, pagkontrol sa pagpanganak sa
dili minyo nga mga batan-on, mga katungod sa mga
bayot ug tomboy, ug sa malaw-ay nga mga salida sa
telebisyon, musika, ug mga sine, bisan tuod og ang
ilang pagdayeg nagtugot sa sala.

• Ang tagsa-tagsa kasagaran mopadayag kon asa kutob
si Satanas mihupay o mipakalma kanila pinaagi sa
pagpanalipod sa ilang nahupay nga kahimtang. Mga
pulong sama sa “Makahimo ko niini” o “Makaya ra
nako sa akong kaugalingon” o “Dako na ko nga
makahibalo niini” tanan nagpaila nga ang indibidwal
buta sa kakuyaw.

• Ang mapagarbuhon dali kaayong madala sa pag-ulog-
ulog. Ang kadaghanan gusto kaayong mobati sa pag-
kaarogante nga magagikan sa pagdayeg.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Basaha
ang 2 Nephi 28:14, 30 uban sa klase ug hisguti kon sa
unsa nga paagi nga ang tagsa-tagsa makalikay sa mga
taktika ni Satanas ug sa makuyaw nga mga pang-ataki ni
Satanas). (Ang bersikuklo 14 nag-ingon nga ang tanang
nahisalaag gawas sa mapainubsanong mga sumusunod
ni Kristo; ang bersikulo 30 nag-ingon nga ang Ginoo
mohatag og pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an
ngadto sa Iyang mga anak, ug kadtong maminaw ug
mosunod sa Iyang tambag ug unya hatagan og mas
daghan.)

Hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang pagsunod sa tam-
bag gikan sa Espiritu Santo, sa mga kasulatan (ilabi na sa
Basahon ni Mormon), sa mga ginikanan, sa mga lider sa
Simbahan, ug sa matarung nga mga higala makatabang
kanato nga makalikay sa mga kakuyaw nga dili nato
makita.

PANAPOS Gamita pag-usab ang gikutlo kaniadto
nga pamahayag ni Presidente Ezra Taft Benson: “Ang
Basahon ni Mormon nagbutyag sa mga kaaway ni Kristo.
Mopakgang kini sa sayop nga mga doktrina ug mopa-
hunong sa panaglalis.... Mopalig-on kini sa mga mapai-
nubsanong sumusunod ni Kristo batok sa dautang mga
plano, mga estratehiya, ug sa mga doktrina sa yawa sa
atong panahon.”

Sulat pahinumdom: Mao kini ang una sa duha ka mga
presentasyon mahitungod sa garbo diha sa Basahon ni
Mormon nga video. Ang ikaduhang presentasyon mao
ang “Saykol sa Garbo” (Helaman 7–12). Si Presidente
Ezra Taft Benson mipatin-aw sa garbo ingon nga “pag-
pakigdumot ngadto sa Dios ug pagpakigdumot ngadto
sa atong isig ka tawo” (sa Conference Report, 1989, 3; o
Ensign, Mayo 1989, 4). Kini nga presentasyon naghatag
og gibug-aton sa pag-ila sa garbo. Ang ikaduha nga
presentasyon naghatag og gibug-aton sa mga resulta
sa garbo ug sa epekto niini sa katilingaban.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makaila sa
sala sa garbo isip pakigdumot ngadto sa uban.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PASIUNA Usa sa dakong kapanguhaan niini nga pre-
sentasyon mao ang pakigpulong ni Presidente Ezra Taft
Benson sa kinatibuk-ang komperensya niadtong Abril
1989, nga gibasa ni Presidente Gordon B. Hinckley (tan-
awa sa Conference Report, Abr. 1989, 3–7; o sa Ensign,
Mayo 1989, 4–7). Samtang ikaw mag-andam sa pag-
tudlo niini nga leksyon, mahimong basahon nimo pag-
ayo ang pakigpulong ni Presidente Benson ug ilatid ang
iyang importante nga mga punto.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Sam-
tang imong basahon ug hisgutan ang Jacob 2:1–16 uban
sa klase, ang mosunod mahimong makatabang:

• Mga bersikulo 6–11: Unsay gibati ni Jacob mahitu-
ngod sa iyang responsibilidad?
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• Mga bersikulo 12–13: Giunsa sa pagpanalangin sa
Dios ang mga Nephite?

• Bersikulo 13: Unsa nga sala ang gipasidaan ni Jacob sa
mga Nephite? (Garbo.) Unsa ang duha ka mga butang
nga ilang gihimo nga nagpakita sa ilang garbo? (Mag-
hukom sa usag-usa pinaagi sa materyal nga mga kabta-
ngan ug paghatag og kalainan tali sa datu ug sa pobre.)

• Mga bersikulo 14–16: Sumala niini nga mga bersiku-
loha, unsa may hunahuna sa Dios sa sala sa garbo?
(Gipanghimaraut niya kini. Ang garbo salawayon,
ug kini makadaot sa atong mga kalag.)

PANAGHISGUTAN Hisguti kon sa unsa nga paagi
nga ang garbo makaapekto kanato karon. Mahimong
imong ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Hangtud asa kutob kita mag-antus sa sala sa garbo?

• Nag-antus pa ba gihapon kita sa samang mga timailhan
sa garbo sama sa panahon ni Jacob ? (nga mao, ang pag-
hukom sa usag-usa pinaagi sa materyal nga mga kabta-
ngan ug paghatag og kalainan sa datu ug sa pobre.)

• Sa unsa nga paagi nga ang atong garbo makadaot sa
atong mga kalag?

PAGGAMIT SA VIDEO Garbo 9:51

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante maminaw sa kahulugan ni Presi-
dente Benson sa garbo.

IPASALIDA ANG HUGNA 1 Hugna 1 (4:48) nagpakita
sa usa ka pamilya nga Santos sa Ulahing Adlaw nga
migahin sa usa ka gabii sa futuristic computer simulation
center diin ilang gikahibalag ang mga lain-laing sitwas-
yon nga nagpakita sa garbo.

DIYAGRAM Tukia ang hugna 1 sa video uban sa
klase. Hisguti ang mosunod nga mga pangutana ug
mga kinutlo ug drowinga ang gilakip nga diyagram
diha sa pisara:

• Unsa ang importanting bahin sa garbo? (Pagdumot.)

• Unsa ang pagdumot? (“Ang pagdumot nagpasabut nga
‘kasilag ngadto, pakig-away sa, o sa usa ka kahimtang
sa pagkasupak’ Mao kini ang gahum nga si Satanas
buot momando kanato” [EzraTaft Benson, sa Confe-
rence Report, Abr. 1989, 3; o Ensign, Mayo 1989, 4].)

• Sa unsa nga paagi nga kita makahibalo kon sad-an ba
kita sa garbo? (Kon aduna kitay mga pagbati sa kasi-
lag, pakig-away, o pagsupak ngadto sa uban, kita
adunay garbo.)

PANAGHISGUTAN Sa unsa nga paagi nga ang mosu-
nod nga mga kinutlo gikan ni Presidente Benson may
kalabutan ngadto ni Lisa sa hugna 1?

• “Gitintal kita matag adlaw aron mapataas nato ang
atong mga kaugalingon sa uban ug mapaubos sila”
(sa Conference Report, Abr. 1989, 4; o sa Ensign,
Mayo 1989, 4). (Nakita ni Lisa ang iyang kaugalingon
nga mas maayo pa kay ni Jennifer.)

• “Sa mga pulong ni C. S. Lewis: ‘ ... Ang pag-indigay
maoy makapahimo nimo nga mapagarbuhon: ang
kahimuot nga labaw ka sa uban” (sa Conference
Report, 4; o Ensign, 4). (Si Lisa buot nga makasiguro
nga ang tanan, lakip na ni Jan, nga makahibalo nga
siya mas maayo pa kay ni Jennifer.) 

• “Ang mapagarbuhon mohimo sa tanang mga tawo
nga ilang kaaway pinaagi sa pagkomparar sa ilang
mga kinaadman, mga opinyon, mga buhat, bahandi,
mga talento, o bisan unsang laing kalibutanong kahi-
manan sa pagsukod batok sa uban” (sa Confernece
Report, 4, o Ensign, 4). (Migamit si Lisa sa mga sinina
ug kwarta aron sa pagmatuod sa iyang kaugalingon
nga siya ang mas superyor kay ni Jennifer.

Sa unsa nga paagi nga mipakita si Lisa og pagdumot?
(Mipakita si Lisa og kasilag alang sa iyang isig ka tawo
pinaagi sa paghunahuna nga mas maayo siya kay sa
uban.)

DIYAGRAM Ang garbo ni Lisa gikan sa ibabaw nga
nagtan-aw sa ubos tungod kay mibati siya nga superyor
kay sa uban. Tabangi ang mga estudyante nga mogamit
sa ilang pagsabut niini nga matang sa garbo pinaagi sa
pagdrowing og usa ka diyagram nga susama sa usa nga
anaa sa ubos. Uban sa klase, ilista ang mga timailhan sa
garbo gikan sa ibabaw magtan-aw sa ubos (mapahitas-
on, arogante, garbuso, hambugero, kaugalingon ray
gihunahuna, mopakaulaw sa uban, ug uban pa).

GARBO

Pagtandi
Pagdumot

Kasilag
Pakig-away
Pagsupak
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PANAGHISGUTAN Hisguti ang mosunod nga mga
pangutana uban sa klase:

• Sa unsang paagiha nga mipakita si Jan og pagdumot?
(Miadmiter siya nga siya wala makagusto ni Lisa.)

• Nganong natingala si Jan nga siya sad-an sa sala sa
garbo? (Nagtuo siya nga ang arogante ug mapahitas-on
nga mga tawo lamang sama ni Lisa ang adunay garbo.)

• Nganong mas lisud mailhan ang garbo ni Jan kay sa
kang Lisa? (“Ang garbo maoy usa ka sala nga sayon
rang makit-an diha sa uban pero tagsa rang dawaton
sa atong mga kaugalingon” [ Benson, sa Conference
Report, 5; o Ensign, 51].)

• Sa unsa nga paagi nga ang mosunod nga kinutlo
alang ni Jan? “Kadaghanan nato miisip sa garbo nga
usa ka sala niadtong anaa sa ibabaw, sama sa datu,
ug makinaadmanon, nga nagtan-aw kanato.... Bisan
pa niana, adunay mas komon pa nga sakit sa atong
taliwala––ug mao kana ang garbo nga gikan sa ubos
magtan-aw sa itaas” (Benson, sa Conference Report,
5, o Ensign, 5). (Si Jan mibati nga walay sala sa pagpa-
ngita og sayop sa pagkaarogante ni Lisa ug pagkakri-
tikal ngadto ni Lisa.)

• Ngano nga kining garbo gikan sa ubos nga magtan-
aw sa ibabaw “mas komon kaayo” kay sa gikan sa
itaas nga magtan-aw sa ubos?

• Sa unsa nga paagi nga makita kining mas komon nga
matang sa garbo?

DIYAGRAM Ang garbo ni Jan gikan sa ubos nagtan-
aw ngadto sa ibabaw. Tabangi ang mga estudyante nga
mogamit sa ilang pagsabut niini nga matang sa garbo
pinaagi sa pagdrowing og usa ka diyagram nga susama
sa usa nga anaa sa ubos. Hisguti uban sa klase ang
mga timailhan niining matanga sa garbo. (“Makita kini
sa daghang kaayong mga paagi, sama sa pagpangita og
sayop, pagtabi-tabi, pagpanglibak, pagbagulbol, pagpa-
kabuhi sobra sa kinitaan, pagkamasinahon, pagkamai-
bugon, dili mohatag og pasalamat ug pagdayeg nga
makabayaw sa uban ug pagkadili mapasayloon ug ang
pagkaseloso” [Benson, sa Conference Report, 5; o Ensi-
gan, 5].) Ngano nga daghan ang wala makakita niini
nga mga aksyon ug mga kinaiya nga mga timailhan sa

garbo? (“Ang garbo usa ka sala nga wala gayud kaayo
masabti, ug daghan ang nagpakasala nga wala masa-
yud.... Sa mga kasulatan wala kanang matarung nga
garbo––giisip gayud kini nga usa ka sala” [Benson, sa
Conference Report, 3; o Ensigna, 4].)

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante maniid kon unsa nga impluwensya
ang aana sa mga higala ni Steve sa iyang garbo.

IPASALIDA ANG HUGNA 2 Hugna 2 (1:45) nagpakita
ni Steve nga misulod sa simulation sa iyang panimalay,
diin siya ug ang iyang pipila ka mga amigo nagtan-aw
og dili maayo nga video.

PANAGHISGUTAN Hisguti ang hugna 2, hunahunaa
kon sa unsa nga paagi nga ang mosunod nga mga kinutlo
nga gikan pakigpulong ni Presidente Benson sa kinati-
buk-ang komperensya may kalabutan ngadto ni Steve.

• “Ang pagkamasinupakon usa gayud ka mapagarbu-
hong pagpakigbisog batok sa usa ka tawo nga may
awtoridad ibabaw kanato” (sa Conference Report, 5;
o sa Ensign, 5). (Si Steve dili masunuron ug dili mobu-
hat sa unsay gisulti sa iyang inahan kaniya.)

• “Ang mapagarbuhon dili modawat og tambag o
direksyon sa ingon niana ka sayon” (sa Conference
Report, 5, o Ensign, 6). (Dili andam si Steve nga mosu-
nod sa tambag sa iyang inahan. Iyang gipaibabaw ang
iyang kaugalingon ibabaw sa mga lagda sa iyang
panimalay.)

• “Ang panagbingkil diha sa atong mga panimalay
makapawala sa Espiritu sa Ginoo” (sa Conference
Report, 5; o Ensign, 6). (Imbis magmasulundon,
nakiglalis si Steve sa iyang inahan.

Sa unsa nga paagi nga mipakita si Steve og pagdumot?
(Siya nakig-away batok sa iyang inahan. Anaa sa kahim-
tang sa pagpakigbatok sa iyang inahan, sa iyang awtori-
dad, ug sa mga lagda sa pamilya.)

Idugang ang mga timailhan nga gipakita diha sa hugna
2 ngadto sa unang diyagram sa garbo.

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG Isugyot nga
mangita ang mga estudyante sa tambal sa garbo.

GARBO

Mga tim
ailhan

Gikan sa Ubos Magtan-aw sa Ibabaw

Kasina
Abubhoan
Maibugon

Tabi-tabi
Paglibak

Pagpangita og sayop
Dili mapasayloon

GARBO

Mga timailhan

Ipakaubos ang Uban

Mapahitas-on
Arogante
Garbuso
Hambugero
Kaugalingon ray gihunahuna
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IPASALIDA ANG HUGNA 3 Hugna 3 (3:18) nagpakita
sa pagpanag-istoryahanay ni Steve sa iyang inahan..

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

PANAGHISGUTAN Hisguti ang hugna 3, hunahunaa
kon sa unsa nga paagi nga ang mosunod nga mga kinutlo
gikan sa pakigpulong ni Presidente Benson sa kinatibuk-
ang komperensya may kalabutan ngadto ni Steve.

• “Ang pagka-defensive maoy ilang [ang mapagarbu-
hon] gigamit sa pagpangatarungan ug sa ilang mga
kahuyang ug mga kapakyasan” sa Conference Report,
5, o sa Ensign, 6). (Si Steve nangatarungan ngadto sa
iyang inahan nga usa ka higala man ang nagdala sa
video, mahimo rang motan-aw niini.)

• “Ang mapagarbuhon mas mahadlok sa paghukom sa
mga tawo kay sa paghukom sa Dios” (sa Conference
Report, 4; o Ensign, 5). (Si Steve nahadlok nga makig-
atubang sa iyang mga higala. Miadmiter siya nga nii-
ning hitaboa mas nabalaka siya kon unsay hunahunaon
sa iyang mga higala kay sa unsay hunahunaon sa Ginoo

• “Ang tambal sa garbo mao ang pagpaubos––kaaghup,
pagkamanunuton. ...Mapainubsanon nga kasingka-
sing ug mahinulsulon nga espiritu” (sa Conference

Report, 6; o sa Ensign, 6). (Nakakat-on si Steve nga
ang pagbuntog sa garbo mao ang pagpaubos.)

• “Anha makita ang sala sa atong motibo sa mga butang
nga atong gihimo. Miingon si Jesus nga Iyang gibuhat
kanunay kadtong mga butang nga makapahimuot sa
Dios” (sa Conference Report, 4; o sa Ensign, 5). (Mas
naghunahuna si Steve sa pagpahimuot sa iyang mga
higala kay sa pagpahimuot sa Dios.)

PANAPOS Mahimong imong ipakigbahin ang mosu-
nod nga kinutlo gikan sa pakigpulong ni Presidente
Benson sa kinatibuk-ang komperensya:

“Ang Dios makabaton og mapainubsanong mga kataw-
han. Makapili kita nga magpaubos o kita mapugos nga
magpaubos. Miingon si Alma, “Busa bulahan sila kinsa
magpaubos sa ilang mga kaugalingon nga wala pugsa
sa pagpaubos’ (Alma 32:16).

“Atong pilion ang pagpaubos....

“Mahimo nato kini. Nasayud ako nga makahimo kita”
(sa Conference Report, 6; o sa Ensign, 6–7).

Isugyot nga ang mga estudyante mangita sa elemento
sa garbo samtang sila magpadayon sa pagbasa sa Basa-
hon ni Mormon.

Sulat pahinumdom: Ang pagtudlo sa Jacob 5–6 magkina-
hanglan og sobra sa usa ka klasehan. Ang sulod sa
Jacob 5 nagkinahanglan usab og dugang panahon sa
pagpangandam.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
nga ang mga anak ni Israel gikatag sa tibuok kalibutan
ug nga ang matag nasud mapanalanginan samtang ang
Ginoo mopundok sa Iyang mga anak sa katapusan
higayon.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PAGPAANDAM NGA KALIHOKAN Ipangutana kon
sa unsa nga paagi nga ang parisan sa antyohos sama sa
mga kasulatan. Unsay tawag niining matanga sa pag-
tandi? (Similes and metaphors.) Kon ang usa ka pagtandi
taas ug adunay daghang ang-ang sa kahulugan kini gita-
wag sa kasagaran nga sambingay. Ang Jacob 5 adunay
usa sa labing importante nga mga sambingay sa tanang
kasulatan. Unsay gitandi? (tan-awa sa Jacob 5:3). (Ang
balay ni Israel ngadto sa ihalas nga kahoy nga oliba.)

PAGSABUT SA KASULATAN Pangutana unsa ang
gipasabut sa pulong “balay ni Israel” diha sa Jacob 5:3
(ang mga kaliwat sa dose ka mga tribo ni Israel; tan-
awa sa sinulat ubos sa panid 3a). Ang pulong nga Israel

mao ang ngalan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa apo ni
Abraham nga si Jacob. Sa Daang Tugon, ang dose ka
mga anak nga lalaki ni Israel ug ang ilang mga kaliwat
nailhan nga dose ka mga tribo ni Israel.

Ang Sambingay Sa Kahoy
PAGGAMIT SA VIDEO Nga Oliba 14:33

KINATIBUK-ANG PAGHULAGWAY SA VIDEO
Ang Jacob 5 nagrekord sa upat ka mga pagbisita sa
ginoo sa iyang ubasan ingon sa mosunod: una, mga
bersikulo 4–14; ikaduha, mga bersikulo 15–28; ikatulo,
mga bersikulo 29–60; ug ang ikaupat, mga bersikulo
61–77 (tan-awa sa Book of Mormon Student Manual [Reli-
gion 121 ug 122], 162). Ang unang hugna sa video nag-
pakita sa mga estudyante sa pag-atiman sa ubasan sa
oliba. Mga hugna 2–4 nagtingob sa mga resulta sa
unang tulo ka mga pagbisita ngadto sa ubasan. Hugna
5 naghulagway sa trabaho sa ubasan sa atong panahon
sa pagpangandam sa ikaupat ug katapusan pagbisita.
Sa tunga-tunga sa matag bahin ang mga estudyante
kinahanglan mogamit sa ilang mga kasulatan aron sa
pagbisita sa ubasan.

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante maningkamot sa pagkat-on kon sa
unsa nga paagi nga ang pagpung-ol, pagkalot, ug pag-
sumbak sa mga kahoy nga oliba matandi ngadto sa Israel.
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IPASALIDA ANG HUGNA 1 Hugna 1 (6:54) nagpakita
sa usa ka klase sa seminary nga mibisita sa ubasan sa
oliba sa Daang tugon. Human makat-on unsaon sa pag-
trabaho diha sa ubasan, gipakita sila sa nagkadunot nga
kahoy sa oliba susama sa diha sa sambingay ni Zenos.

Sulat pahinumdom: Ang trabahante nga ginganlan og
Joseph wala magrepresentar sa Manluluwas o ni bisan
kinsang tawo. Usa lang siya ka giya.

PAGSABUT SA KASULATAN Human matan-aw ang
hugna 1, mahimong mobalik ikaw sa Jacob 5 ug ipangu-
tana ang sama sa mosunod:

• Bersikulo 3: Sa sambingay, kinsa ang Ginoo sa ubasan?
(Jesukristo.)

Unsa ang ubasan? (tan-awa sa sinulat ubos sa panid
3b; Topical Guide, “vineyard of the Lord,” 556). (Ang
kalibutan.)

Kon ang kahoy sa oliba magsugod sa pagkadunot, unsa
ang nanghitabo sa Israel? (tan-awa sa sinulat ubos sa
panid 3d). (Ang Israel anaa sa apostasiya.)

• Bersikulo 4: Unsa kahay buhaton sa Ginoo sa ubasan
kon ang kahoy magsugod sa pagkadunot?
(Mopul–ong niini, mokalot niini, ug moalima ug moa-
buno niini.)

Unsa kahay kahulugan sa pagpul-ong, pagkalot, ug
pag-alima kon itandi sa Israel? (tan-awa sa sinulat ubos
sa panid 4a). (Ang Ginoo mopadala sa Iyang mga pro-
peta aron motabang sa Israel. Iyang awhagon ang Iyang
mga anak nga magmasulundon ug mamunga og maa-
yong bunga.)

• Bersikulo 7: Sa unsa nga paagi nga ang pagsumbak
makatabang sa nagkadunot nga kahoy? (Nangalaya
nga mga sanga mahimong mapulihan sa maayong
mga sanga gikan sa laing kahoy.)

• Bersikulo 8: Unsa kahay gipasabut sa pagkuha sa
dabong ug linghud nga mga sanga? (tan-awa sa sinu-
lat ubos sa panid 8a). (Ang pagkatibulaag sa Israel.)

• Bersikulo 10: Unsa ang girepresentaran sa ihalas nga
mga sanga? (tan-awa sa sinulat ubos sa panid 10a;
Bible Dictionary, “Gentile,” 679). (Ang mga Hentil,
o kadtong kinsa dili sakop sa balay ni Israel.)

Unsay gipasabut kon ang usa ka “Hentil” gisumbak
ngadto sa balay ni Israel? (tan-awa sa 1 Nephi 10:14).
(Makahibalo sa tinuod nga Mesiyas ug modawat sa
ebanghelyo.)

• Bersikulo 14: Unsay gipasabut sa nagtago nga mga
sanga sa ubos nga bahin sa ubasan (tan-awa sa sinulat
ubos sa panid 14a). Ang pagkatibulaag sa Israel sa
laing mga nasud ug ang pagkaulipon sa Israel sa laing
mga yuta.)

KALIHOKAN Ang mosunod nga drowing makata-
bang sa mga estudyante nga makasabut sa sambingay.

Hatagi ang matag estudyante sa usa ka piraso sa papel
ug isugyot nga ilang idrowing ang ihalas nga kahoy sa
oliba sa tuong bahin sa ubos sa ngilit sa papel ug ang
usa ka sanga sa oliba sa laing tulo ka mga ngilit. Ang
mga sanga nagrepresentar sa nagkatibulaag nga mga
sanga diha sa labing ubos nga bahin sa ubasan. Buta-
ngi og pangalan “Pinakadili Maayo nga Yuta,” “Dili
Maayo nga Yuta,” ug “Maayo nga Yuta.” Butangi og
pangalan ang kahoy “Ihalas nga Kahoy sa Oliba.” Sa
dapit sa matag sanga ug sa ihalas nga kahoy isulat ang
“Mga pagbisita ug “una,” ikaduha,” “ikatulo,” ug
“ikaupat.” Mahimong mobuhat ikaw og susama nga
drowing diha sa pisara. Butangi og marka ang unang
pagbisita ingon sa gipakita sa drowing sa ubos:

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante maningkamot nga makakita sa
kahulugan sa pag-ilis sa sinina sa hugna 2. (Ang sinina
nagrepresentar sa kausaban gikan sa panahon sa Daang
Tugon ngadto sa panahon ni Kristo.)

IPASALIDA ANG HUGNA 2 Hugna 2 (2:13) mahitabo
human mabugkusi ang pagsumbak. Ang klase sa semi-
nary motilaw sa prutas sa maayo nga kahoy sa oliba ug
moadto sa ubos nga bahin sa ubasan aron sa pagtan-aw
kon naunsa na ang mga sanga.

KALIHOKAN Kon ang prutas maayo, butangi og tima-
ilhan nga plus (+) sa mga pagbisita, kon ang prutas dili
maayo (ihalas), butangi og timailhan nga (–). Pangutana
kon ang maayo nga kahoy nga oliba namunga ba og
maayong prutas o dili maayong prutas (maayong pru-
tas, tan-awa sa Jacob 5:17). Butangi og timailhan nga
plus ang ikaduhang pagbisita. Ipasiksik sa mga estud-
yante ang Jacob 5:19–25 aron madikobrehan unsa nga
matang sa prutas ang namunga sa nagkatibulaag nga
sanga. Ipasulat ang ilang mga tubag diha sa lugar
sunod sa ikaduhang pagbisita.

Sulat pahinumdom: Ang sanga sa maayong yuta namu-
nga og maayo ug ang dili maayo nga bunga nagpasabut
ngadto sa mga Nephite ug sa mga Lamanite (tan-awa sa
ulohan sa kapitulo sa Jacob 5).

PINAKADILI MAAYONG YUTA

MAAYO NGA YUTA

DILI MAAYONG YUTA

IHALAS NGA KAHOY NGA OLIBA

MGA PAGBISITA
Una: Mitanom
Ikaduha: +
Ikatulo: -
Ikaupat: +

MGA PAGBISITA
Una: Mitanom
Ikaduha: +
Ikatulo: -
Ikaupat: +

MGA PAGBISITA
Una: Mitanom
Ikaduha: +
Ikatulo: -
Ikaupat: +

MGA PAGBISITA
1st: Nasumbak
2nd: +
3rd: -
4th: +
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KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot
nga ang mga estudyante motan-aw sa hugna 3 alang
sa sakto nga mga tubag sa nag-unang kalihokan.

IPASALIDA ANG HUGNA 3 Hugna 3 (1:22) nagpa-
kita sa mga estudyante sa seminary nga mireport sa
mga resulta sa ilang mga pagbisita ngadto sa labing
ubos nga bahin sa ubasan (ang ikaduhang pagbisita).
Gipadala sila pag-usab aron susihon kon naunsa na
ang mga kahoy sa ubasan.

KALIHOKAN Ipangutana kon unsa nga klase sa prutas
ang gipaabut sa mga estudyante sa ikatulo nga pagbi-
sita. Ang mosunod nga mga bersikulo gikan sa Jacob 5
makatabang:

• Mga bersikulo 29–32: Unsa ang nahitabo sa prutas sa
maayo (natural) nga kahoy?

• Mga bersikulo 38–40: Unsa ang nahitabo sa mga sanga?

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante motan-aw sa hugna 4 alang sa
sakto nga mga tubag sa nag-unang kalihokan.

IPASALIDA ANG HUGNA 4 Hugna 4 (1:25) nagpakita
sa mga estudyante nga mireport nga ang tanang prutas
nadaot o dili maayo. Gipakita ngadto kanila ang mga
kahoy diin ang mga sanga mibuntog sa gamot ug gipa-
ngutana kon unsay ilang hunahuna ang angay nga
buhaton kon ang tanang mga kahoy mamunga og dili
maayo nga prutas.

PAGSABUT SA KASULATAN Kon ang tanang mga
kahoy nadaot, unsay angay nga buhaton? Ang mosu-
nod nga mga bersikulo gikan sa Jacob 5 makatabang
sa pagpangita og tubag:

• Mga bersikulo 41, 47: Unsay gibati sa Ginoo sa uba-
san bahin sa Iyang ubasan?

• Bersikulo 42: Unsay buot ipasabut kon ang tanang
bunga sa ubasan nahimo nga dautan? (tan-awa sa
sinulat ubos sa panid 42a). (Hingpit nga apostasiya.)

• Bersikulo 48: Unsa ang usa sa dakong hinungdan nii-
ning hingpit nga apostasiya? (tan-awa sa sinulat ubos
sa panid 48a). (Mapahitas-on, o mapagarbuhon.)

• Mga bersikulo 50–51: Ngano nga ang Ginoo mihu-
kom sa paglugway sa ubasan og diyutayng panahon?

• Bersikulo 52: Unsa ang kahulugan sa pagsumbak niini
nga bersikulo? (tan-awa sa sinulat ubos sa panid 52a).
(Ang pagpundok sa Israel.)

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mangita kon unsay buot ipasabut
sa pagtrabaho diha sa ubasan sa Ginoo.

IPASALIDA ANG HUGNA 5 Hugna 5 (2:39) mao ang
pinili nga musika ug visual nga naghulagway sa trabaho
diha sa ubasan karon.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

PAGSABUT SA KASULATAN Samtang imong hisgu-
tan ang hugna 5 uban sa mga estudyante, tabangi sila
nga makasabut unsa ang gibuhat sa Simbahan karon sa
pag-andam sa kalibutan alang sa Milenyum ug sa unsa
nga paagi nga ang mga miyembro sa Simbahan mohaum
sa plano sa Ginoo. Ang mosunod nga mga bersikulo
gikan sa Jacob 5 makatabang:

• Bersikulo 61: Kinsa ang gitawag sa pagtrabaho?
(Mga sulugoon. Nagrepresentar kini sa tanang mga
miyembro sa Simbahan kinsa andam nga mohimo
sa buhat sa Ginoo, dili lamang mga misyonaryo.)

Unsa ang gipasabut sa pulong “nag-andam sa agia-
nan?” (tan-awa sa sinulat ubos sa panid 61c). Nag-
andam sa mga katawhan alang sa Ikaduhang Pag-anhi
ug sa Milenyum. Pahinumdumi ang mga estudyante
nga ang tulo ka mga aspeto sa misyon sa Simbahan
mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo, paghingpit sa
mga Santos, ug pagtubos sa mga patay.)

• Mga bersikulo 65–66: Unsa ang nahitabo sa dili maa-
yong bunga, o sa dautan? (Nalaglag sila samtang ang
pagkamatarung nagtubo.)

• Bersikulo 74: Ang bunga ba sa ikaupat nga pagbisita
maayo o dautan? (Sa katapusan ang tanang bunga
maayo.)

• Bersikulo 75: Unsa ang gisulti sa Ginoo sa ubasan
ngadto sa Iyang mga sulugoon kinsa ang naghago
sa ubasan sa katapusan higayon? (“Bulahan kamo;…
kamo makaangkon og hingpit nga kalipay.”)

PANAGHISGUTAN Mahimo nimong susihon kon
nakasabut ba pag-ayo ang mga estudyante sa sambi-
ngay pinaagi sa paghangyo kanila sa pag-summarize
niini gikan sa ilang mga drowing. Mahimo usab nga
imong ipangutana ang mga pangutana pag-usab:

• Ngano nga ang Ginoo mitibulaag sa Israel?

• Sa unsa nga paagi nga mapanalanginan ang mga nasud
sa yuta samtang pundukon sa Ginoo ang Israel?

• Ngano sa inyong pagtuo nga pipila lamang sa mga
sulugoon ang andam sa pagtrabaho diha sa ubasan?
(Tan-awa sa Jacob5:70).

• Sa unsa nga paagi nga ang tono sa Ginoo diha sa
Jacob 5:47 matandi sa bersikulo 75?

PAGSABUT SA KASULATAN Basaha ang ulohan sa
kapitulo sa Jacob 6. Unsa ang gihisgutan niini nga kapi-
tulo? Unsa ang pagpamatuod ni Jacob? (tan-awa sa
Jacob 6:1–4). Kinsa ang giingon ni Jacob nga mapanala-
nginan ug kinsa ang iyang giingon nga matunglo sam-
tang mahitabo ang sambingay ni Zenos?

PANAPOS Tabangi ang mga estudyante nga makasabut
nga ang sambingay sa kahoy nga oliba mao ang paagi sa
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pagpakita sa pagpakabana sa Ginoo alang sa Israel. Sa
tanang detalye sa sambingay, ang mga estudyante kina-
hanglang makakita pag-ayo nga ang Ginoo dili gusto
nga mahilayo ang Israel––nga ang Iyang kamot gilug-
way, nangamuyo nga maghinulsol ang Israel. Ang

Ginoo motrabaho ug maningkamot ug mopakita og
walay katapusan pailub alang sa Israel. Samtang ang
Ginoo mopundok sa Iyang mga anak sa katapusan higa-
yon, pinaagi sa Iyang kaalam, ang tanang mga nasud sa
yuta mapanalanginan (tan-awa sa Jacob 6:4–8).

KATUYOAN

Aron sa pagtudlo sa mga estudyante sa usa ka proseso
diin sila makabaton og personal nga kasinatian sa espi-
rituhanong mga butang.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PASIUNA Daghang mga kabatan-onan sa Simbahan
nakaangkon og makahuluganong espirituhanong mga
kasinatian. Ang Espiritu nagsaksi mahitungod sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo, naghatag og mga tubag
ngadto sa mga pag-ampo, ug nagtudlo unsaon sa pagpa-
kabuhi. Bisan pa niana, pipila ka mga kabatan-onan, espi-
rituhanong dili aktibo ug wala madasig sa pagpangita sa
espirituhanong pagtubo hangtud nga usa ka trahedya o
usa ka krisis nahitabo sa ilang mga kinabuhi. Ang uban
nakontento ra nga maghulat hangtud nga sila mobiya sa
panimalay aron moeskwela o sa usa ka misyon sa dili pa
maningkamot nga makaangkon og espirituhanong mga
kasinatian. Pero ang mga estudyante dili kinahanglang
maghulat. Kon takus na kaayo sila, ang proseso sa pagpa-
malandong ug pag-ampo pag-ayo nga giingon ni Enos
nga makahimo kanila sa pagtagamtam sa mga panala-
ngin sa pagkaespirituhanon diha-diha dayon.

PAGGAMIT SA VIDEO “Ug Ang Akong Kalag Gigutom” 10:20

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot
nga ang mga estudyante moila sa nakapadasig ni
Jared ug sa unsa nga paagi siya nagtinguha sa espiri-
tuhanong pagtubo.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video nagpakita og
modernong kapareha sa istorya ni Enos. Si Jared nadasig
sa pagpangita sa mga tubag sa iyang pagkaespirituhanon
sa dihang iyang nahibaloan nga ang iyang higala nga si
Mike nakaangkon og espirituhanong mga kasinatian.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Ang
mga sinulat ni Enos adunay makahuluganon nga espi-
rituhanong mga kasinatian. Ipapangita sa klase ang
Enos 1:1–5 aron madiskobrehan ang proseso nga iyang
giagian aron makadawat sa kapasayloan sa iyang mga
sala. Hisguti ang kasinatian ni Jared uban sa matag
bahin niana nga proseso. Ang mosunod nga mga ber-
sikulo gikan sa Enos makatabang:

• Bersikulo 2: Si Enos “nakigbisog … sa atubangan
sa Dios.” Sa unsa nga paagi si Jared nakigbisog?
(Nangutana siya, misiksik sa mga kasulatan, ug nami-
naw sa mga ginikanan, mga higala, ug mga titser.)

• Bersikulo 3: Gipatuhop pag-ayo ni Enos ang mga
butang nga gitudlo kaniya diha as iyang kasingkasing.
Sa unsa nga paagi nga si Jared mitugot nga ang mga
pagtulun-an mituhop sa iyang kasingkasing? (Nahi-
numdom ug namalandong siya sa mga butang nga
gitudlo nganha kaniya ug mibasa sa mga kasulatan;
tan-awa usab sa sinulat ubos sa panid 3b, nga nakaha-
tag og importanting cross reference sa 1 Nephi 10:17–19.)

• Bersikulo 4: Misulat si Enos, “Ang akong kalag gigu-
tom” Unsa ang mga timailhan nga ang kalag ni Jared
gigutom? (Migahin siya og panahon sa pagbasa, pag-
palandong, ug pag-ampo. Nangutana siya ni Mike
mahitungod sa iyang mga kasinatian.)

Si Enos “nangamuyo sa [Ginoo] diha sa hilabihan nga
pag-ampo.” Unsa sa inyong pagtuo ang gihimo ni Jared
aron mahimong gamhanan ang iyang pag-ampo? (Tubag
sa estudyante.) Kon kamo gusto nga mahimong gamha-
nan ang inyong mga pag-ampo, unsay inyong buhaton?

PASABUT SA KASULATAN Aron mabungahon, dag-
hang mga kalihokan nga gihisgutan sa ibabaw nagkina-
hanglan og pagpamalandong. Ang pagpamalandong
dakog mahimo sa pagtabang kanato nga makasabut sa
espirituhanong mga butang (tan-awa sa 1 Nephi 11:1;
3 Nephi 17:3).

KINUTLO Si Elder Marvin J. Ashton miingon, “Pina-
agi sa pagpamalandong, atong gihatagan og kahigayu-
nan ang Espiritu sa pagtudlo ug sa paggiya. Ang
pagpamalandong maoy usa ka gamhanang sumpay
tali sa kasingkasing ug sa hunahuna.... Kon mogamit
kita sa gasa sa pagpamalandong, atong makat-unan
kining mahangturong mga kamatuoran ug makaamgo
unsaon nato sa paggamit niini sa atong inadlaw nga
mga aksyon” (sa Conference Report, Okt. 1987, 24; o sa
Ensign, Nob. 1987, 20).

PASABUT SA KASULATAN Ipabasa sa mga estudyante
ang nahibilin sa Enos ug ipapangita ang ubang mga ideya
nga makatabang kanila nga makasinati og dugang sa mga
gitudlo kanila (sama pananglit, ang pagbaton og hugot
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nga pagtuo diha kang Kristo, pagpakabana alang sa uban,
ug paghago uban sa tumang kakugi).

PANAPOS Tabangi ang mga estudyante nga maka-
amgo sa makahuluganong mga kasinatian nga naghulat

niadtong kinsa nagpadayon sa pagpaningkamot alang
sa espirituhanong pagtubo.

GISUGYOT NGA KAPANGUHAAN Packer, Boyd K.
“The Candle of the Lord.” Ensign, Ene. 1983, 51.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
sa relasyon sa mga tawo, mga dapit, ug mga hitabo
diha sa Basahon ni Mormon.

Sulat pahinumdom: Kini nga video mahimong magamit sa
sinugdanan sa tuig o sa Omni sa panahon nga ang relas-
yon sa mga tawo, mga dapit, ug mga hitabo lisud sabton.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PAGPAANDAM Ilista ang mosunod nga mga pahina
sa Basahon ni Mormon diha sa pisara: 145, 163, 164, 189,
ug 190. Ipapangita sa mga estudyante ang petsa diha sa
ubos sa kada usa nianang mga pahina, ug dayon isulat
ang petsa ubos sa numero sa pahina diha sa pisara. Taba-
ngi ang mga estudyante nga makadiskobre ngano nga
ang Basahon ni Mormon mihisgot sa samang panahon
sa makatulo ka mga higayon. (Niining panahona adunay
tulo ka mga rekord sa tulo ka lain-laing mga grupo.) Ipa-
sabut nga ang kasaysayan sa Basahon ni Mormon mag-
ambak-ambak tungod kay adunay mga higayon nga
duha o daghang mga istorya nga nahitabo sa samang
panahon. Kon ang inyong mga estudyante adunay mga
bookmark sa Basahon ni Mormon, ipatan-aw nila ang tsart
sa kronolohiya (o tan-awa ang pahina 204 sa giya sa pag-
tuon sa estudyante). Ang video motabang sa mga estud-
yante nga makasabut sa kasaysayan sa Basahon ni
Mormon ginamit ang bookmark isip tig-organisar.

Kinatibuk-Ang Paghulagway
sa Kasaysayan sa

PAGGAMIT SA VIDEO Basahon ni Mormon 9:25

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ilhon sa mga estudyante ang relasyon sa mga tawo,
mga dapit, ug bisan mga hitabo diha sa hugna 1.

IPASALIDA ANG HUGNA 1 Hugna 1 (2:30) maoy
usa ka kinatibuk-ang paghulagway sa Basahon ni Mor-
mon, tinabangan sa computer animation ug sa usa ka
wala makita nga tigsaysay. Ang presentasyon gibase sa
bookmark sa estudyante, nga maoy importanting kapa-
nguhaan kon nasabtan. Ang laing pagpakita sa mga
hugna makadugang sa pagsabut tungod kay ang mga
estudyante kinahanglang mohinumdom sa sulod sa
kada hugna.

MGA IDEYA PARA SA PANAGHISGUTAN Mahi-
mong imong drowingon og dako ang bookmark sa estud-
yante diha sa pisara nga dili isulat ang mga pangalan. (O
paghimo og susama nga bookmark nga hinimo sa karton,
paggamit og masking tape ipapilit diha sa salog, o pag-
himo og handout. Samtang imong ribyuhon ang hugna 1
uban sa mga estudyante, tabangi sila nga makasabut sa
panagkabahin sa mga Nephite ug sa mga Lamanite, sa
unsa nga paagi nga ang mga Mulekite ug mga Nephite
nagkahiusa, sa paglabay sa panahon, ug sa gidugayon sa
paglungtad sa nasud nga Jaredite. Ipausab og saysay sa
mga estudyante ang istorya gikan sa panumduman.

Niining puntoha ipatan-aw sa mga estudyante ang
ilang bookmark sa Basahon ni Mormon. Ipasabut nga
kini gihimo isip usa ka kapanguhaan aron sa pagta-
bang kanila nga makasabut sa Basahon ni Mormon.

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mosusi kinsa sa mga Nephite ang
mipuyo uban sa mga Lamanite.

IPASALIDA ANG HUGNA 2 Hugna 2 (2:07) nagsugod
uban ni Haring Mosiah sa yuta sa Zarahemla ug natapos
uban sa misyon sa iyang mga anak nga lalaki ngadto sa
mga Lamanite.

PANAGHISGUTAN Tabangi ang mga estudyante nga
makasabut sa duha ka nagkadungan nga mga gingha-
rian nila ni Mosaih ug Zeniff (tan-awa sa Omni 1:12–30;
Mosiah 1; 9). Ribyuha ang pag-ikyas ni Alma ang Tigu-
lang ug sa iyang mga Katawhan (tan-aw sa Mosiah 18).
Ribyuha ang misyon ngadto sa mga Lamanite ug ang
pagsangyaw ni Alma ang Batan-on (tan-awa sa Alma
1–16 ug 17–27).

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mangita sa mga rason ngano nga
naguba ang Nephite nga katilingban.

IPASALIDA ANG HUGNA 3 Hugna 3 (2:18) nagsugod
uban ni Kapitan Moroni ug natapos uban ni propeta
Moroni nga milubong sa mga palid niadtong A.D. 421.

PANAGHISGUTAN Sa laktud ribyuha ang panagna ni
Samuel, ang pagbisita sa Manluluwas sa yuta sa Bounti-
ful, ang kalaglagan sa mga Nephite, ug ni Moroni nga
naglubong sa mga palid.
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IPASALIDA ANG HUGNA 4 Hugna 4 (2:30) usa ka
mubo nga pagribyu sa kasaysayan Basahon ni Mormon.
Opsyonal ang paggamit niini.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

KATINGBANAN UG PANAPOS Mahimong imong
papraktison ang mga estudyante sa elemento sa pag-ila
sa bookmark kutob sa ilang mahimo.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
kon sa unsa nga paagi nga ang Pag-ula makapahimo
kanato sa pagbuntog sa kinaiyanhon nga tawo ug mahi-
mong mga anak ni Kristo.

Sulat pahinumdom: Si Hari Benjamin mitudlo sa konsepto
bahin sa pagkawalay kapuslanan sa tawo. Ang pagtudlo
niini nga konsepto nga wala pa makasabut sa kaayo sa
Dios ug sa Pag-ula makapalibog sa mga estudyante. Busa,
itudlo ang duha ka mga konsepto sa samang adlaw, bisan
og kining hut-ong sa kasulatan molungtad og pipila ka
mga adlaw aron mahuman.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PAGPAANDAM Aron masabtan pag-ayo ang pagtuon
sa pakigppulong ni Haring Benjamin, basaha uban sa
klase ang Mosiah 4:7–8 ug ipasabut ang unang hug-
pong sa mga pulong sa matag bersikulo. Hisguti unsa
ang hunahuna sa mga estudyante sa “tawo kinsa naka-
dawat sa kaluwasan” ug unsay gipasabut sa “paagi
diin ang kaluwasan moabut.” Basaha ang Mosiah 4:5–8
aron mahibaloan unsay angay nga mahibaloan sa usa
ka tawo aron maluwas. Mahimong imong isulat ang
mosunod nga mga ulohan diha sa pisara:

1. Ang Kaayo sa Dios

2. Ang Pagkawalay Kapuslanan sa Tawo

3. Ang Kaluwasan Anaa ni Krsito pinaagi sa Pag-ula

4. Pagsalig diha sa Ginoo

Isugyot sa inyong klase nga samtang sila magtuon sa
pakigpulong ni Haring Benjamin ilang pangitaon ang
mga paagi nga kini nga mga baruganan may kalabutan
sa usag-usa. Ilista ang mga aspeto niini nga mga baru-
ganan uban sa matag ulohan samtang kamo mobasa sa
pakigpulong ni Hari Benjamin uban sa klase.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN His-
guti ang pagkaimportante sa pagbasa sa mensahe ni
Hari Benjamin uban sa samang pagpangandam nga
iyang gihangyo sa iyang kaugalingong mga katawhan:
Ayaw pagtiaw-tiaw sa iyang mga pulong. “Moabli sa
inyong mga dunggan nga kamo unta makadungog, ug
sa inyong mga kasingkasing nga kamo unta makasa-
but, ug sa inyong mga hunahuna nga ang mga mis-

teryo sa Dios unta mabuksan sa inyong panan-aw”
(Mosiah 2:9).

Tabangi ang mga estudyante nga makakita sa ehemplo
sa pag-alagad ug pagkapangulo ni Haring Benjamin
pinaagi sa pagtuon sa mosunod nga mga bersikulo
gikan sa Mosiah 2:

• Mga bersikulo 10–19: Ngano nga si Haring Benjamin
andam kaayo nga moserbisyo sa iyang isig ka tawo?
(Nakasabut siya nga siya nag-alagad usab sa Dios
[tan-awa sa b. 16–19].) Hangyoa ang mga estudyante
sa pagpakigbahin og usa ka higayon sa dihang miala-
gad sila sa usa ka tawo tungod kay sila gustong moa-
lagad sa Dios.

• Mga bersikulo 20–25: Ngano nga si Hari Benjamin
migahin sa iyang mga panahon sa pag-alagad sa Dios
ug sa iyang mga katawhan? (Iyang gihigugma ang
Manluluwas ug nakasabut sa kaayo sa Dios ug sa
pagkawalay kapuslanan sa tawo.) Ngano nga kanu-
nay kitang utangan ngadto sa Langitnong Amahan
ug sa Manluluwas? (Nakautang kita sa tanan nga
ania kanato ngadto Kanila.)

• Bersikulo 34: Unsaon nato sa pagpakita ang atong
pasalamat sa kaayo sa Dios? (Kinahanglang ihatag nato
ang tanan ngadto Kaniya.) Unsay kahay gipasabut niini
alang sa usa ka estudyante sa paghatag sa tanan niyang
gipanag-iya? (Tubag sa estudyante.) Kon makasabut na
kita sa kaayo sa Dios ug sa atong pagkautangan ngadto
Kaniya, moalagad ba kita Kaniya tungod kay katungda-
nan o pasalamat?

PASABUT SA KASULATAN Ang mensahe sa Mosiah 3
gihatag ngadto ni Haring Benjamin sa usa ka anghel (tan-
awa sa b. 2). Sa mga bersikulo 5–11 ang anghel nanagna
kabahin ni Kristo. Basaha ang mga bersikulo 16–17. Unsa
ang atong nakat-unan mahitungod sa kaayo sa Dios?

PAGGAMIT SA VIDEO Mamahimong mga Anak ni Kristo 11:29

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mangita sa kahulugan sa pulong
“kinaiyanhon nga tawo.”

IPASALIDA ANG HUGNA 1 Hugna 1 (3:29) nagpakita
ni Linda ug Susan, duha ka mga batan-ong babaye gikan
sa presentasyon sa video 3, “Ako Moandam sa Agianan.
” (Wala kinahanglana nga makakita sa presentasyon 3
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aron makasabut niini nga video.) Si Linda nakadiskobre
nga ang kinaiyanhon nga tawo kaaway sa Dios.

KALIHOKAN NGA GINAMIT ANG KASULATAN
Ang pagsabut sa konsepto sa kinaiyanhon nga tawo
importante aron makasabut sa misyon sa Manluluwas
ug sa atong pagkautangan ngadto Kaniya. Basaha ang
Mosiah 3:19 uban sa klase. Unsa ang kinaiyanhon nga
tawo? (Kanang kabahin nato nga nagpakasala ug gus-
tong mosunod sa kalibutan.) Ngano nga ang natural
nga tawo usa ka kaaway sa Dios? (Tungod kay ang sala
ug pagkakalibutanon maoy makapugong nato nga dili
takus nga maanaa sa Iyang atubangan.) Unsa ang kon-
disyon sa kinaiyanhon nga tawo? (tan-awa sa Mosiah
16:3–5). Tabangi ang klase sa pag-ila sa mosunod nga
doktrinal nga mga punto:

• Ang Pagkapukan ni Adan naghatag sa kinatibuk-ang
kondisyon sa pagkamortal. Ang atong personal nga
pagkapukan mahitabo kon kita makasala (tan-awa sa
Mosiah 16:3).

• Ang tanang indibidwal, gawas sa Manluluwas, maka-
sala. Sa ingon, sa usa ka kahimtang o sa lain, kitang
tanan napukan o natural (tan-awa sa Mosiah 16:3).

• Tungod kay ang tanan nakasala, ang tanan nawala.
Ang Pag-ula sa Manluluwas mao ang bugtong paagi
aron kita matubos gikan niining napukan nga kahim-
tang o kinaiyanhon nga pagkabutang (tan-awa sa
Mosiah 16:4).

• Kon ang kinaiyanhon nga tawo magpabilin sa iyang
napukan nga kahimtang ug dili makasinati og espiri-
tuhanong pagkatawo pag-usab pinaagi sa Pag-ula,
magpabilin siyang kaaway sa Dios sa kahangturan
(tan-awa sa Mosiah 16:5).

Kon ang konsepto sa kinaiyanhon nga tawo matudlo sa
sakto, ang imong mga estudyante makahibalo sa “pag-
kawalay kapuslanan” sa tawo, o sa iyang pagkawalay
mahimo sa pagtubos sa iyang kaugalingon gikan sa
iyang napukan nga kahimtang, ug sa panginahanglan sa
pagdawat sa kaayo sa Dios pinaagi sa Pag-ula. Mahimo
kini pinaagi sa hugot nga pagsalig sa Dios sa pagtugyan
sa atong mga kinabuhi ngadto Kaniya.

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
samtang ang imong mga estudyante motan-aw sa hugna
2 ilang pangitaon ang mga paagi sa pagbuntog sa kinai-
yanhon nga tawo ug mahimong mga anak ni Kristo.

IPASALIDA ANG HUGNA 2 Hugna 2 2 (8:00) ang
igsoong lalaki ni Susan ug ang bishop ni Linda mitabang
kanila nga makat-on unsaon sa pagbuntog sa kinaiyan-
hon nga tawo ug mahimong mga anak ni Kristo.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

PASABUT SA KASULATAN Gamita pag-usab ang
Mosiah 3:19. Tabangi ang klase nga makasabut nga
ang doktrinal nga kahulugan sa matag usa sa mosu-
nod nga pulong:

• “Motugyan ngadto sa mga pagdani sa Balaang Espiritu.”
Pagtugyan ngadto sa Espiritu makagiya kanato sa
pagbuhat unsa ang sakto o maayo (tan-awa sa D&P
11:12). Ang Espiritu makausab sa atong kinaiya aron
nga ang tinguha sa pagpakasala mapulihan sa tinguha
sa pagsunod ni Kristo.

• “Isalikway ang kinaiyanhon nga tawo.” Ang mga paagi
sa “kinaiyanhon nga tawo” puno sa garbo, pagkaha-
kog, ug pagsukol batok sa Dios (tan-awa sa Mosiah
16:5). Aron ikasalikway kini nga kinaiya, ang indibid-
wal kinahanglan gayud maghinulsol sa iyang mga
sala (tan-awa sa Mosiah 26:29) ug motugyan ngadto
sa kabubut-on sa Dios (tan-awa sa Mosiah 24:15).

• “Mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang
Ginoo.” Kon mapainubsanon kitang modawat sa Pag-
ula sa Manluluwas, Iyang makuha ang mga epekto sa
sala gikan kanato (tan-awa sa Alma 34:8–16) ug maka-
sinati kita og “dako nga kausaban ... sa among kasing-
kasing” (Mosiah 5:2) samtang atong usbon ang atong
napukan nga kahimtang ngadto sa usa ka kahimtang
sa pagkamatarung (tan-awa sa Mosiah 27:25).

• “Mahimo nga ingon nga usa ka bata, manunuton, maag-
hup, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma.’ Wala
kita sugoa nga magbinata, pero aron mahimong sama
sa usa ka bata––andam nga motugyan ngadto sa usa
ka matarung nga Amahan, maghimo sa Iyang kabu-
but-on kay sa iyang kaugalingon (tan-awa sa 3 Nephi
11:37–38).

Isugyot nga ang klase mohinumdom ug mohisgot sa
mga paagi nga gihulagway sa video sa Mosiah 3:19.

PAGPANGITA SA KASULATAN Isugyot nga ang
imong mga estudyante mosiksik sa mosunod nga mga
bersikulo diha sa Mosiah 4 aron mahibaloan unsay nahi-
tabo sa mga katawhan ni Haring Benjamin:

• Mga bersikulo 1–2: Unsay reaksyon sa mga katawhan
ni Haring Benjamin, kinsa “aktibo” nga mga sakop, sa
dihang ilang nasabtan sa katapusan ang konsepto sa
ilang kaugalingong pagka walay kapuslanan? (Ang
kahadlok sa Ginoo miabut diha kanila.) Sa unsa nga
paagi gihatag sa mga katawhan ang ilang pagsalig sa
Dios? (Nagpakilooy sila sa kalooy sa Dios ug Kaniya
nga mogamit sa Iyang maulaong dugo nganha kanila.)
Hinumdumi kon sa unsa nga paagi nga ang kaayo sa
Dios ug ang Pag-ula gitudlo sa samang higayon sa
konsepto sa kinaiyanhon nga tawo.

• Bersikulo 3: Unsay nahitabo sa mga tawo sa dihang
mitawag sila sa Ginoo diha sa pagkamapainubsanon?
(Napuno sila sa hingpit nga kalipay ug kalinaw ug
nakadawat og kapasayloan sa ilang mga sala.) Sa unsa
nga paagi nga kini nga kasinatian usa ka ehemplo sa
Mosiah 3:19?

• Mga bersikulo 8–10: Kon mosalig kita sa Dios, unsay
gipaabut nga atong tuohan? (Ang Dios mao ang Tigla-
lang, Siya ang gamhanan sa tanan, ug kinahanglang
maghinulsol kita ug mangayo Kaniya og pasaylo.)
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• Bersikulo 11: Kon mosalig kita sa Dios, unsa ang
gipaabut nga atong tuohan? (Hinumdumi kanunay
ang Iyang kaayo ug ang atong pagkawalay kapusla-
nan, motawag Kaniya matag adlaw ug magmakanu-
nayon diha sa hugot nga pagtuo.)

• Mga bersikulo 12–3: Unsa nga mga kausaban ang
moabut ngadto sa mga Santos kinsa mosalig sa Dios
ug mobutang sa ilang pagsalig diha Kaniya? (Sila
“mapuno sa gugma sa Dios,” “sa kanunay magbaton
sa kapasayloan sa [ilang] mga sala,” ug “motubo diha
sa kasayuran” ni Kristo [b. 12]. Sila “dili na makaba-
ton og hunahuna sa pagpasakit sa usag-usa, apan sa
pagpuyo nga malinawon” [b. 13]. Ilang gigamit ang
ilang kabtangan sa pagtabang sa kabus [mga b.
14–25]. Ilang giuli ang mga butang nga ilang gihula-
man [tan-awa sa b. 28].)

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Taba-
ngi ang mga estudyante nga makasabut sa mosunod
nga mga bersikulo diha sa Mosiah 5:

• Mga bersikulo 2–4: Sa unsa nga paagi nga mahitabo
ang dako nga kausaban sa kasingkasing? (Pinaagi sa
Espiritu Santo. Giandam nato ang atong mga kaugali-
ngon ug motawag sa Ginoo nga mapailubon, pero
Siya ang mohimo sa kausaban.) Unsa ang kondisyon
nga moresulta? (Wala na kitay tinguha sa pagpakasala,
pero sa pagbuhat og maayo sa kanunay.) Sa unsa nga
paagi nga ang kasinatian sa mga katawahn ni Haring
Benjamin usa ka ehemplo sa Mosiah 3:19?

• Bersikulo 5: Unsaon nato sa pagpasalig [commitment]
ngadto sa Ginoo nga kita mosunod Kaniya? (Himoon
nato, o bag-uhon, ang atong pakigsaad sa pagtuman
sa Iyang mga sugo.)

• Bersikulo 7: Unsa nga ngalan ang gihatag ni Haring
Benjamin sa iyang mga katawhan? Ngano man? (Ang
mga anak ni Kristo, tungod kay sila espirituhanong
Niyang gipanganak.) Unsay buot ipasabut nga espiri-
tuhanong gipanganak sa Ginoo? (Nga usbon sa Ginoo
ang atong kasingkasing pinaagi sa Iyang Espiritu, ug
sa ingon espirituhanong natawo pinaagi Kaniya.)

• Mga bersikulo 8–9: Unsay buot ipasabut nga mahi-
mong gawasnon? (Gawasnon gikan sa mga sangputa-
nan sa sala ug gawasnon sa pagsunod sa Manluluwas.)

APLIKASYON Basaha ang Mosiah 27:25–26 uban sa
klase. Samtang maghunahuna ang mga estudyante niini
nga kasulatan, isugyot nga mangutana sila sa ilang mga
kaugalingon og mga pangutana sama sa mosunod:
Nakasabut ba ako ngano nga ang tanan kinahanglang
makasinati og dako nga kausaban sa kasingkasing?
Nagtinguha ba ako og dako nga kausaban sa kasingka-
sing? Gisalikway ba nako ang kinaiyanhon nga tawo?
Naghimo ba ako sa mga butang nga maoy makapahimo
sa dako nga kausaban sa kasingkasing? Nakahibalo ba
ako kon unsaon sa pagtimbang-timbang kon nakasinati
ba ako og dako nga kausaban? Gidala ba nako ang nga-
lan ni Kristo? Nahimo ba akong usa ka anak ni Kristo?

KATUYOAN

Aron sa pagribyu sa atong bahin sa pakigsaad sa bunyag
ug sa dako nga mga saad nga gihimo sa Ginoo niadtong
kinsa motuman niini nga pakigsaad.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PAGPAANDAM Tabangi ang imong klase sa pagpo-
kus sa kahulugan sa ilang pakigsaad sa bunyag sa ilang
inadlaw nga mga kinabuhi. Tabangi sila nga makasabut
nga sa dihang gibunyagan sila misaad sila sa pagbuhat
sa piho nga mga butang. Ang mosunod mahimong
makatabang:

• Sa unsa nga edad sa inyong pagtuo nga kadaghanan
sa mga batan-ong lalaki mohimo og pasalig [commit-
ment] sa pagserbisyo og full-time nga misyon.

• Bisan tuod ang mga batan-ong babaye walay obligas-
yon sa pagserbisyo og full-time nga misyon, nakahimo
ba sila og pasalig sa pagbarug isip mga saksi ni Kristo?

• Sa unsa nga edad sa inyong pagtuo nga kadaghanan
sa mga tawo mohimo og pasalig nga magminyo didto
sa templo?

• Nakaatubang ba ikaw og desisyon sa pagtabang og
usa ka tawo nga nanginahanglan, ilabi na kon kini
dili makahasol?

• Nakahimo ba kamo og pasalig sa pagbuhat niining
tanang mga butang?

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Ipatan-
aw sa mga estudyante ang Mosiah 18:6–16 aron mahi-
baloan ang atong bahin sa pakigsaad sa bunyag ug ang
mga saad nga gihimo sa Ginoo niadtong kinsa motu-
man niini nga pakigsaad. Mahimong imong isulat ang
mga pasabut sa mga estudyante diha sa pisara. Ang
mosunod nga tsart mahimong makatabang:
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Ipabasa sa klase ang mga pag-ampo sa sakramento nga
anaa sa Moroni 4–5. Unsa ang atong bahin sa pakigsaad
diha sa mga pag-ampo sa sakramento? Mosaksi kita nga
andam kita sa pagdala ngari kanato sa ngalan ni Jesu-
kristo, maghinumdom Kaniya kanunay, ug mohupot sa
Iyang mga sugo.) Unsa ang saad sa Ginoo ngari kanato
kon kita mobuhat niiing mga butanga? (Makabaton kita
sa Iyang Espiritu kanunay nga magauban kanato.)

PAGGAMIT SA VIDEO “Mobarug Isip mga Saksi” 7:42

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mangita sa mga butang nga gibu-
hat ni Candace aron sa pagtuman sa iyang pakigsaad
sa bunyag.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video nagpakita
sa tinuod nga mga kasinatian gikan sa kinabuhi ni
Candace Taylor. Samtang si Candace nangandam sa
pagtambong og unom ka semana nga summer ballet
workshop, ang iyang amahan mipahinumdom kaniya
sa iyang pakigsaad sa bunyag, lakip na sa iyang saad
nga mobarug isip usa ka saksi alang ni Kristo sa
tanang panahon ug sa tanang mga dapit. Samtang
didto sa workshop, iyang gipakigbahin ang iyang
mga pagtuo ug mihatag og usa ka kopya sa Basahon
ni Mormon ngadto sa usa ka higala.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

PANAGHISGUTAN Sa inyong paghisgot sa video,
ikaw mahimong mangutana sama sa mosunod:

• Unsa ang gibuhat ni Candace aron makatuman sa
iyang pakigsaad sa bunyag?

• Sa unsa nga paagi nga siya mibarug isip usa ka saksi
ni Kristo?

• Unsa sa inyong hunahuna ang nakat-unan ni Candace
samtang iyang gipakigbahin ang ebanghelyo?

• Dugang sa misyonaryo nga buhat, unsa ang laing mga
paagi nga kita makabarug isip mga saksi ni Kristo?

• Kon kamo gustong motuman sa inyong pakigsaad sa
bunyag nga mahimong usa ka saksi ni Kristo sa tanang
mga panahon ug sa tanang mga butang ug sa tanang
mga dapit, unsa ang uban mga butang sa inyong kina-
buhi nga kinahanglang inyong hunungon? Unsay kina-
hanglan nga inyong buhaton nga wala ninyo buhata?

PANAGHISGUTAN Ribyuha ang mga saad sa Ginoo
ngadto niadtong kinsa motuman sa ilang pakigsaad sa
bunyag (tan-awa sa Mosiah 18:9–10, 13, 16 ug ang tsart
sa miaging kalihokan ginamit ang kasulatan). Basaha
ang Mosiah 18:2 uban sa inyong klase ug hisguti kon
sa unsa nga paagi nga ang Pag-ula sa Manluluwas may
kalabutan sa atong pakigsaad sa bunyag. (Ang saad sa
kinabuhing dayon alang niadtong kinsa motuman sa
ilang pakigsaad sa bunyag “gipahinabo pinaagi sa
gahum, ug sa mga pag-antus, ug sa kamatayon ni
Kristo, ug sa iyang pagkabanhaw ug sa pagkayab pai-
ngon sa langit.”) Mahimo usab nimong hisgutan unsa
ang gipasabut sa pagbag-o sa atong pakigsaad sa bun-
yag sa matag higayon nga kita moambit sa sakramento.

Ang Atong Bahin sa
Pakigsaad

“Matinguhaon sa pag-apil
ngadto sa panon sa Dios”
(b. 8)

“Matinguhaon ... nga paga-
tawgon nga iyang mga
katawhan” (b. 8)

“Andam sa pagtambaya-
yong sa alantuson sa usag
usa” (b. 8)

“Andam sa pagbangutan
uban niadto nga nagbangu-
tan” (b. 9)

“Paghupay niadto nga nag-
kinahanglan sa kahupayan”
(b. 9)

“Mobarug ingon nga mga
saksi sa Dios sa tanan nga
mga panahon ug sa tanan
nga mga butang, ug sa
tanan nga mga dapit” (b. 9)

“Mosaksi sa iyang atuba-
ngan nga kamo nakasulod
ngadto sa usa ka pakigsaad”
(b. 10)

“Mag-alagad kaniya ug mag-
hupot sa iyang mga sugo”
(b. 10)

Ang mga Saad sa Ginoo

“Natubos sa Dios” (b. 9)

“Malakip uban niadto nga
diha sa unang pagkaban-
haw” (b. 9)

“Makabaton og kinabuhi nga
dayon” (b. 9)

“Mobu-bo sa kabuhong sa
iyang Espiritu diha kaninyo”
(mga b. 10, 13)

“Mohatag nganha kaninyo
sa kinabuhi nga dayon, pina-
agi sa katubsanan ni Kristo”
(b. 13)

Napuno sa grasya sa Dios”
(b. 16)
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KATUYOAN

Aron sa pagsangkap sa mga estudyante og mga paagi
sa pagtimbangtimbang sa ilang pagkaespirituhanon ug
sa pagplano alang sa ilang umaabot nga espirituhanong
pagtubo.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

Sulat pahinumdom: Ang hilisgutan sa espirituhanong
pagkatawo pag-usab kinahanglang itudlo samtang
magtuon sa basahon ni Mosiah. Ang unang bahin niini
nga leksyon maoy silbing ribyu ug wala magkinahang-
lan og taas nga oras sa klase. Ang ikaduhang bahin sa
leksyon makatabang sa mga estudyante sa pagtimbang-
timbang sa ilang espirituhanong kahimtang karon.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN
Unsay buot ipasabut sa pagbaton og kausaban sa
kasingkasing? Nagpasabut kini nga “wala nay hilig
sa pagbuhat og dautan, apan sa pagbuhat og maayo
sa kanunay” [Mosiah 5:2] ug matawo pag-usab sa espi-
rituhanong paagi [tan-awa sa Mosiah 5:7]. Si Alma ang
Tigulang ug ang iyang mga sumusunod nakasinati og
kausaban sa kasingkasing ug espirituhanong pagka-
tawo pag-usab. Ang mosunod nga mga pangutana
makatabang samtang kamo magtuon sa Alma 5: Ang
mosunod nga mga pangutana makatabang samtang
kamo magtuon sa Alma 5:

• Mga bersikulo 4–6: Unsa ang duha ka mga paagi nga
si Alma ang Tigulang ug ang iyang mga sumusunod
naluwas? (Naluwas sila gikan sa pisikal nga pagkauli-
pon sa mga Lamanite ug espirituhanong pagkaulipon
gikan sa impyerno.) Sa inyong pagtuo hain ang pina-
kaimportante?

• Bersikulo 7: Kinsa ang miusab sa ilang mga kasingka-
sing? (Ang Ginoo [tan-awa sa Alma 5:4–5; Mosiah 5:2].)

• Mga bersikulo 10–13: Sa unsa nga mga kondisyon
sila naluwas? (Si Alma mituo sa mga pulong ni pro-
peta Abinadi [tan-awa sa b. 11]; sumala sa hugot nga
pagtuo ni Alma, ang Ginoo mihimo og dako nga kau-
saban diha sa iyang kasingkasing [tan-awa sa b. 12];
misangyaw si Alma ngadto sa iyang mga katawhan
ug ang Ginoo mihimo og dako nga kausaban diha sa
ilang mga kasingkasing; ilang gipaubos ang ilang mga
kaugalingon ug gibutang ang ilang pagsalig diha sa
Dios; nagmatinud-anon sila hangtud sa katapusan
[tan-awa sa b. 13].)

• Bersikulo 14: Unsaon ninyo sa pagtubag ang mga
pangutana ni Alma dinhi niini nga bersikulo?

Ipasabut nga ang leksyon karon gihimo aron sa pagta-
bang sa klase nga makat-on sa pagtubag sa mga pangu-
tana sama niadtong anaa sa Alma 5:14.

PAGPAANDAM Isugyot nga ang mga estudyante
mopiyong sa ilang mga mata ug maghunahuna nga

nagtan-aw og usa ka busay o nagkaon og dessert.
Pangutan-a ang usa o duha ka mga estudyante sa pag-
hulagway ngadto sa klase kon unsa ang ilang gihuna-
huna. Ipasulti ang daghang mga detalye kutob sa
mahimo. Sunod, hangyoa ang mga estudyante sa pag-
hunahuna nga sila nagbarug sa atubangan sa Ginoo sa
Adlaw sa Paghukom. Itudlo nga kon unsa ang ilang
gihunahuna ilang bation nga mas importante kay sa
unsay ilang nakita. Dayon ipabasa nila ang Alma
5:15–18 ug ipapili ang bersikulo nga nagrepresentar
unsay ilang gihunahuna.

PAGGAMIT SA VIDEO “Makahanduraw Ba Kamo?” 12:07

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot
nga ang mga estudyante mobantay sa mga butang nga
nahimo sa alter ego ni Mike aron sa pagtabang ni Mike
sa paghunahuna kon unsa kanang mobarug sa atuba-
ngan sa Ginoo aron pagahukman.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video nagpakita nga
si Mike nagkahiusa sa iyang alter ego (gipakita sa pre-
sentasyon sa video 4, “Nagbuhat alang sa Ilang mga
Kaugalingon”). Ang iyang alter ego mitabang ni Mike
sa pag-andam og usa ka leksyon sa pagtabang sa iyang
klase sa priesthood nga mangutana nga anaa sa Alma
5:15–26. Empasis gihatag ngadto sa presentasyon ni
Mike sa pagbarug sa atubangan sa Dios didto sa Pag-
hukom. Gipaningkamutan nilang matubag ang tulo ka
importante nga mga pangutana: Inyo bang mahuna-
huna nga dad-on sa atubangan sa Dios didto sa Pag-
hukom? Unsay inyong bation nianang higayona kon
ang inyong kinabuhi namansahan sa sala? Andam ba
kamong makigkita sa Dios?

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

PANAGHISGUTAN Hisguti kon sa unsa nga paagi
nga nakatabang ang alter ego ni Mike nga mobati kon
unsa ang magbarug sa atubangan sa Dios. (Iyang gipa-
ngutana si Mike og mga pangutana gikan sa Alma 5
ug migamit og personal nga mga paghulagway gikan
sa kinabuhi ni Mike.) Ipapangita sa imong mga estud-
yante ang mga pangutana nga gipangutana ni Alma
diha sa mga bersikulo 14–15, 19–30, ug 53–55. Isugyot
nga gamiton nila kining mga pangutanaha aron sa
pagtimbang-timbang sa ilang espirituhanong pagkabu-
tang ug pag-uswag. Mahimo nilang itandi kon unsa
sila karon ug unsa sila usa ka tuig na ang milabay o
mogamit og sukdanan nga 1 hangtud sa 10 aron sa
pagsukod kon unsay ilang nabuhat.

Human makakompleto niini nga buluhaton, ipasabut
ngadto sa mga estudyante nga ang Alma 5 mahimong
gamiton og balik-balik sa ilang tibuok kinabuhi aron sa
pagtabang kanila sa pagtimbang-timbang kon unsa ang
ilang kauswagan. Pangutana ug hisguti, “Kanus-a ang
pinakaimportanting panahon nga mobati sa mga
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butang nga gipangutana ni Alma?” (Karon mao ang
pinakaimportante nga panahon [tan-awa sa b. 26].)

PASABUT SA KASULATAN Sa Alma 5:45–46, mipa-
matuod si Alma sa mga butang nga iyang nahibaloan
pinaagi sa pinadayag. Ipapangita sa mga estudyante
kon giunsa ni Alma pagkahibalo sa kamatuoran, ug
hisguti kon sa unsa nga paagi nga ilang magamit ang

samang paagi aron makahibalo sa kamatuoran sa ilang
mga kaugalingon.

Isip katapusang pagpamatuod, basaha ang Alma
5:58–62 pagdungan isip usa ka klase, magtudlo sa
kaayo ni Jesukristo ug sa unsa nga paagi nga Siya naka-
himo sa pag-atiman sa matarung.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makaamgo
nga ang Dios moluwas sa Iyang tanang mga anak kinsa
maghinulsol ug mobutang sa ilang pagsalig diha Kaniya.

Sulat pahinumdom: Bisan og kini nga hut-ong sa kasula-
tan nagpasabut sa kaluwasan nga moabut pinaagi sa
paghinulsol ug sa kalooy sa Manluluwas, siguroha nga
ang mga estudyante makasabut nga mas labing maayo
nga dili makasala.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PANAGHISGUTAN SA KASULATAN Isugyot nga
ang mga estudyante mosiksik sa Alma 36:1–5 ug ipa-
tan-aw kon unsay gitudlo ni Alma sa iyang anak nga
si Helaman. (Ibutang ang pagsalig diha sa Dios––Siya
makaluwas ug moluwas sa Iyang mga anak.) Tima-i
pag-ayo ang pagpamatuod ni Alma diha sa bersikulo 3.

PAGGAMIT SA VIDEO “Ang Dios Miluwas Kanako” 16:30

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante moila sa mga butang nga wala
masabti ni Skip mahitungod sa paghinulsol.

IPASALIDA ANG VIDEO Si Skip, usa ka junior high
school, ug ang iyang uyoan nga returned missionary
nanglakaw aron mangisda. Si Skip karong bag-o nagbu-
hat og mga butang nga dili subay sa mga sumbanan sa
Simbahan. Ang kabalaka sa iyang uyoan alang ni Skip
misangpot sa ilang paghisgot mahitungod sa kaseryoso
sa pagpakasala ug sa matang sa paghinulsol.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN UG
PANAGHISGUTAN Samtang kamo mobasa sa mosu-
nod nga mga bersikulo gikan sa Alma 36 uban sa inyong
klase, itandi ang mga pagbati ni Alma ug ni Skip. His-
guti kon sa unsa nga paagi nga ang doktrinal nga punto
mikorihir sa sayop nga mga ideya ni Skip mahitungod
sa paghinulsol:

• Mga bersikulo 12–13: Ihulagway unsa ang namatik-
dan ni Alma mahitungod sa iyang mga sala sukwahi
sa unsay namatikdan ni Skip. Unsa ang kinaiya ni

Skip mahitungod sa mga butang nga iyang gibuhat?
(Wala siya mobati nga kini seryoso.)

Doktrinal nga punto; “Kanang lakang mao ang sinug-
danan diin ang makasasala nakahibalo sa iyang sala.
Mao kini ang pagkahigmata, ang pagdawat sa sala.
Kon wala kini wala gayuy tinuod nga paghinulsol
tungod kay wala ilha ang sala” (Spencer W. Kimball,
the Miracle of Forgiveness [1969], 150).

• Mga bersikulo 14–16: Ilha ang hugpong sa mga pulong
nga nagpakita kon unsay gibati ni Alma mahitungod sa
iyang makasasala nga kahimtang. Unsay gibati ni Skip?
(Gamay ra o walay pagbasol.)

Doktrinal nga punto: “Si Alma nahimong usa ka sum-
banan. Ang kahadlok sa sala nga miputos kaniya
kinahanglang bation sa matag miyembro nga wala
magsubay sa mga sumbanan sa ebanghelyo; dayon
ang paghinulsol mosunod, sama sa atong Nephite
nga higala” (Bruce R. McKonkie, A New Witness for
the Articles of Faith [1985], 229).

• Mga bersikulo 14–16: Ipatan-aw ang mga bersikulo
14–16 ug pangitaa ang mga pulong nga nagpakita sa
kasakit ug pag-antus. Unsa ka dako nga kasakit ug
pag-antus ang gibati ni Skip alang sa iyang mga sala?
(Gamay ra kaayo.) Ngano man? (Tungod kay siya
wala gihapon moagi sa proseso nga mosangpot
ngadto sa tinuod nga paghinulsol.)

Doktrinal nga punto; “Kon ang tawo wala mag-antus,
wala siya maghinulsol.... Kinahanglang usbon niya
ang iyang sistema sa iyang pag-antus ug dayon ang
kapasayloan mahimong posible” Spencer W. Kimball,
The Teachings of Spencer W. Kimball [1982], 99).

• Bersikulo 17: Unsa ang nahitabo ngadto ni Alma isip
resulta sa iyang pag-antus? (Naawhag siya sa paghi-
numdom ni Kristo.) Unsa ang nasabtan ni Skip mahi-
tungod sa paghinulsol ug pag-antus? (Wala magtuo si
Skip nga kinahanglan siyang mag-antus aron maghi-
nulsol.) Unsa ang katuyoan sa pag-antus?

Doktrinal nga punto; “Ang katuyoan sa personal nga
pag-antus nga kinahanglang mahitabo isip kabahin sa
proseso sa paghinulsol dili ang pagsilot sa malapason,
pero sa pag-usab kaniya” (Dallin H. Oaks, Sins,
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Crimes, and Atonement [gipamulong ngadto sa relihi-
yoso nga tigpaedukar, 7 Peb. 1992], 6).

Unsa ang kalainan tali sa pag-antus sa Manluluwas
tungod sa atong mga sala ug sa atong pag-antus
tungod sa atong mga sala? (Ang makasasala mag-
antus samtang siya mag-atubang sa natural nga mga
sangputanan sa sala. Mag-antus usab siya samtang
siya mag-usab gikan sa iyang makasasala nga kahim-
tang. Dugang pa, ang usa ka makasasala mag-antus sa
mga sangputanan sa sala nga wala niya hinulsuli.
Ang pag-antus sa Manluluwas mibayad sa bili sa
atong mga sala kon kita maghinulsol.)

• Bersikulo 18: Sa unsa nga paagi nga naluwas si Alma
gikan sa iyang mga sala? (Nangamuyo siya sa Manlu-
luwas sa paghatag kaniya og kalooy sa iyang malisud
nga kahimtang.)

Doktrinal nga punto; “Tungod kay ang iyang amahan
mitudlo kaniya nga ang Manluluwas mao ang iyang
bugtong tinubdan sa paglaum, si Alma misugod sa
proseso nga maoy midala kaniya ngadto sa hingpit
nga paghinulsol. Kon ako adunay higayon sa pagtudlo
og usa ka butang, akong itudlo kon unsay gipasabut
ug unsay bation sa paggamit og hugot nga pagtuo ni
Jesukristo ngadto sa paghinulsol” (Henry B. Eyring,
sa Conference Report, Okt. 1986, 95; o sa Ensign,
Nob. 1986, 74).

Unsa ang nasabtan ni Skip mahitungod sa pagpanga-
muyo sa kalooy ug kapasayloan sa Manluluwas?
(Gamay ra o wala gyud. Wala siya makahibalo nga
ang paghinulsol nagkinahanglan nga siya mopakita
og hugot nga pagtuo diha sa kalooy ug grasya ni
Jesukristo aron makadawat og kapasayloan. Nagtuo
siya nga tungod kay ang Manluluwas mibayad sa bili
alang sa iyang mga sala, ang tanan niyang buhaton
mao ang paghunong sa pagpakasala. Wala siya magtuo
nga kinahanglan siyang mangita sa kalooy sa Manlulu-
was pinaagi sa hugot nga pagtuo ug paghinulsol.)

• Mga bersikulo 18–19: Sa unsa nga paagi nga ang nahi-
tabo ni Alma nakaandam kaniya sa kasinatian nga
iyang gihulagway diha sa mga bersikulo 18–19? (Ang
iyang pag-antus nakahatag og pagkamapainubsanon,
kausaban sa kasingkasing, ug pagkaamgo nga siya nag-
kinahanglan gayud sa panabang sa Manluluwas.) Unsa
ang sayop nga ideya ni Skip nga ang paghinulsol dali
ug sayon? (Nakapugong kini kaniya sa pagbati og dios-
nong kasubo ug pagbasol sa iyang mga sala ug pag-agi
sa pag-antus ug kasakit nga mopahinabo sa pagkama-
painubsanon, sa kausaban sa kasingkasing, ug sa pag-
palambo og hugot nga pagtuo diha sa Manluluwas.)

Doktrinal nga punto: “Nakat-on si Alma sa mahangtu-
rong kamatuoran nga ang kasakit ug kaalaot nga
miabut tungod sa sala mawala lamang pinaagi sa
paghinulsol. Pisikal nga kasakit matapos human sa
kamatayon. Espirituhanong kasakit, o kaalaot, walay
katapusan, gawas kon kita maghinulsol” (Dallin H.
Oaks, sa Conference report, Okt. 1991, 103; o sa
Ensign, Nob. 1991, 74).

• Mga bersikulo 20–22: Hangtud asa kutob ang pagka-
responsable sa Manluluwas sa mga pagbati nga gipa-
dayag ni Alma sa mga bersikulo 20–22? (Kon wala
ang Manluluwas, si Alma dili gayud unta moabut
niana nga kahimtang sa hingpit nga kalipay, hingpit
nga gawasnon sa mga kasakit sa sala.)

Doktrinal nga punto; “Kon ang usa ka tawo nakahimo
na sa proseso nga miresulta unsay gitawag sa kasula-
tan nga usa ka mapainubsanon nga kasingkasing ug
usa ka mahinulsulon nga espiritu, mas dako pa ang
mahimo sa Manluluwas kay sa paglimpyo niana nga
tawo gikan sa sala. Mohatag usab siya kaniya og bag-
ong kusog” (Oaks, Sins, 6).

Unsa ang nakapugong ni Skip sa pagsinati sa
samang mga pagbati sa kahupay ug kalipay nga
gibati ni Alma? (Ang iyang tinguha sa pagpadayon
sa pagpakasala, ang iyang kakulang sa pagsabut
bahin sa sala ug paghinulsol, ug ang iyang pagdu-
mili sa paghinulsol.)

• Mga bersikulo 23–30: Unsa ang ebidensya ang
anaa nga si Alma tinud-anay nga nag-usab? Unsa
ang pagpamatuod ni Alma ngadto sa iyang anak
nga si Helaman?

KATINGBANAN Sa dihang nakasabut na si Skip
unsay nahitabo ni Alma, nagtuo ba kamo nga siya
naaghat na sa paghinulsol? Hangyoa ang estudyante
sa patingub unsay nakat-unan sa klase mahitungod
sa paghinulsol gikan ni Alma.

PANAGHISGUTAN Tabangi ang mga estudyante
nga makasabut nga ang panahon sa paghinulsol mao
karon. Mahimo nimong ipangutana ang mosunod nga
pangutana: Aduna ba kamoy pagbati sa pagbasol sa
mga butang nga inyong gihimo nga sayop? Nakasa-
but ba kamo sa kaseryoso sa unsay inyong gibuhat?
Nagkinahanglan ba nga magpakita ang usa ka anghel
aron kamo maghinulsol? Hangtud asa kutob ang
inyong pagsabut nga ang Manluluwas lamang ang
makaluwas kaninyo gikan sa inyong kalisud?
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KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
sa kaseryoso sa sekswal nga imoralidad ug nganong
kinahanglan limpyohan nila ang ilang mga kaugalingon
sa moral nga paagi.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

Sulat pahinumdom: Usa ka ka talagsaong aspeto kon
giunsa pagtambag ni Alma ang iyang anak nga si Cor-
ianton mao nga mipokus siya sa pagtudlo ni Corianton
og sakto nga doktrina ingon man usab sa pagtudlo
kaniya og sakto nga kinaiya. Sa Alma 39 gihisgutan
ang sala ni Corianton, samtang ang Alma 40–42 nagtu-
bag sa doktrinal nga mga pangutana ni Corianton. Si
Corianton gihatagan sa kahigayunan nga makasabut
sa iyang mga sala pinaagi sa kahayag sa doktrina. Si
Elder Boyd K. Packer miingon:

“Ang tinuod nga doktrina, kon masabtan, makapausab
sa mga kinaiya ug pamatasan.

“Ang pagtuon sa mga doktrina sa ebanghelyo mas
daling makapalambo sa kinaiya kay sa pagtuon sa kina-
iya nga mopalambo og kinaiya” (sa Conference Report,
Okt. 1986, 20; o sa Ensign, Nob. 1986, 17).

Ang panudlo nga mosunod naghatag og tulo ka impor-
tanting doktrinal nga mga rason ngano nga ang mga
batan-on kinahanglan mohimo sa ilang mga kaugali-
ngon nga limpyo sa moral nga paagi.

PAGPAANDAM NGA KALIHOKAN Ilista ang mosu-
nod nga mga sala diha sa pisara: wala magbalaan sa
adlaw nga Igpapahulay, pagsupak sa inyong mga gini-
kanan, pagpanghambog mahitungod sa inyong mga
kaugalingon, sekswal nga mga sala, wala magbuhat sa
inyong katungdanan, pagpatay, pagsupak sa Pulong sa
Kaalam, paglimud sa Espiritu Santo, pagpangawat, ug
pagsulti og bakak. Ipatagsa-tagsa pagpahan-ay sa mga
estudyante ang mga sala gikan sa labing gamay ngadto
sa labing seryoso.

Imbitara ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin
sa tulo ka mga sala nga ilang gihan-ay nga labing seryoso
ug ipasabut kon ngano. Pasidaan: Ayaw kabalaka sa pag-
han-ay sa mga sala nga molabaw sa unang tulo.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Basaha
ang Alma 39:4–7 uban sa klase ug ipapangita nila ang
tulo ka labing seryoso nga mga sala sa mga mata sa
Ginoo. Ngano nga ang Ginoo mibutang sa sekswal nga
imoralidad nga seryoso sunod sa pagpatay? (Tubag sa
estudyante.) Ipabasa sa mga estudyante ang mga bersi-
kulo 1–3. Unsa ang ubang mga sala ni Corianton? Unsa
nga grabe nga sala ang nabuhat ni Corianton? (Sekswal
nga sala.) Tungod kay ang Dios mibutang sa sekswal
nga sala sunod sa pagpatay, ngano sa inyong hunahuna
nga daghan kaayong mga tawo ang naghimo niini?

PAGGAMIT SA VIDEO “Kini Nga Mga Butang Salawayon” 7:41

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mangita kon giunsa sa usa ka ama-
han paggamit ang doktrina sa pagtabang sa iyang anak
nga babaye, kinsa nabalaka sa usa ka higala.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video nagpakita sa
usa ka batan-ong babaye kinsa nabalaka sa usa ka
higala kinsa nagtuo nga “AkoA kining lawas, mahimo
nakong himoon bisan unsay akong gustong himoon.”
Ang iyang amahan mitabang kaniya nga makasabut sa
pipila ka mga butang mahitungod sa iyang relasyon ni
Kristo nga makatabang kaniya nga makahibalo unsay
isulti ngadto sa iyang higala.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

PANAGHISGUTAN Aron sa pagtabang sa mga
estudyante nga makaila sa kaimportante sa moral nga
kaputli, ipasabut ang kaimportante sa plano sa atong
Langitnong Amahan sa pagbaton og lawas ug sa bili
nga gibayad sa Manluluwas aron kita makaangkon sa
atong mga lawas sa kahangturan. Unsa unta ang mahi-
tabo sa atong mga espiritu ug mga lawas kon wala
pa ang pag-ula ni Kristo? (Mga Espiritu ra unta kita,
ulipon ngadto sa yawa sa kahangturan [tan-awa sa
2 Nephi 9:7–9].) Tungod sa Pag-ula, unsa ang relasyon
sa atong mga kalag ngadto ni Kristo? (Iyang kitang
gipalit “sa usa ka bili” [1 Mga Taga-Corinto 6:20].)

DOKTRINAL NGA MGA PUNTO Hisguti kon sa
unsa nga paagi nga ang mosunod nga doktrinal nga
mga punto may kalabutan sa pagkamortal:

• “Ang gipalit nga bili sa atong hingpit nga kalipay––nga
ang lawas ug espiritu mahiusa sa kahangturan––mao
ang putli ug inosente nga dugo sa Manluluwas niini
nga kalibutan. Maong dili kita makasulti nga wala
makahibalo o tungod sa kasuko, ‘Nan, akoa kining
kinabuhi,’ o mas grabe pa, ‘Akoa kining lawas.’ Dili kini
imo. ‘Dili ikaw imo,’ miingon si Pablo. ‘Gipalit ikaw sa
usa ka bili.’ Mao nga agig tubag sa pangutana. ‘Ngano
nga ang Dios nagpakabana pag-ayo sa sekswal nga
kalapasan?’ Kini tungod sa bililhong gasa nga gihatag
ug pinaagi sa iyang Bugtong Anak sa pagtubos sa mga
kalag––mga lawas ug mga espiritu––sa kasagaran
atong gisaluhan ug giabusohan sa binastos ug dili
maayo nga mga paagi” (Jeffrey R. Holland, “Of Souls,
Symbols, and Sacraments, “Brigham Young University
1987–88 Devotional and Fireside Speeches [1988], 79).

Ngano nga ang Manluluwas mibayad sa bili sa pag-
antus aron mapalit ang atong lawas ug mga espiritu?
(Nahigugma siya kanato. Masulundon siya sa kabu-
but-on sa Amahan ug mihimo sa Iyang bahin sa plano
sa Langitnong Amahan.) Sa unsang paagi nga ang usa
ka tawo makapakita og pasalamat ngadto sa Manlulu-
was alang sa bili nga Iyang gibayran sa pagpalit niini?
(Pinaagi sa pagsunod sa mga kasugoan.) Sa unsa nga
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paagi nga ang pagsabut sa sakripisyo sa Manluluwas
alang kaninyo makatabang kaninyo nga magpabilin
nga limpyo sa moralidad? (Nakautang kita Kaniya
tungod sa Iyang Pag-ula alang kanato.)

• “Ang gahum sa paglalang––o mahimong moingon
kita nga pagpanganak––dili lang sulagma nga bahin
sa plano: importanti kini niini. Kon wala kini ang
plano dili makapadayon. Ang dili sakto nga paggamit
niini makadaot sa plano.

“Kadaghanan sa kalipay nga moabut kaninyo niini
nga kinabuhi mag-agad unsaon ninyo paggamit kining
gahum sa paglalang” (Boyd K. Packer, sa Conference
Report, Abr. 1972, 136–37; or Ensign, Hulyo 1972, 111).

Sa unsa nga paagi nga ang moralidad ug imoralidad
makaapekto sa pamilya ug sa plano sa kalipay?

• “Kinsa kadtong mohimo sa ilang mga kaugalingon nga
takus ug mosulod ngadto sa bag-o ug walay katapu-
sang pakigsaad sa kaminyoon didto sa templo alang
karon ug sa tibuok kahangturan nagpahimutang sa
unang tukurang bato alang sa usa ka mahangturong
pamilya nga panimalay sa celestial nga gingharian nga
molungtad sa kahangturan. Ang ilang ganti mao ang
himaya nga idugang diha sa ilang mga ulo hangtud sa
kahangturan.’ Kining mahangturong mga kamatuoran,
kon motuo kamo niini sa inyong tibuok kalag, paga-
baksan ang inyong mga hawak aron mapanalipdan
ang inyong hiyas sama sa inyong pagpanalipod sa
inyong kinabuhi” (Harolb B. Lee, Stand Ye in Holy
Places [1974], 332).

Sa unsa nga paagi nga ang pagsabut sa mahangturong
kaimportante sa inyong mga pamilya makatabang

kaninyo nga mahimong limpyo sa moral nga paagi
karon?

Sulat pahinumdom: Alang sa dugang tabang uban sa
mga buluhaton ug mga sumbanan nga makaawhag sa
mga kabatan-onan nga magmahimong limpyo sa moral
nga paagi, ipagamit ang pamphlet nga Alang sa Kalig-on
sa Kabatan-onan (34285).

PAGSABUT SA KASULATAN Gamita ang Alma 39:9
isip punto sa panaghisgutan sa unsay gipasabut sa
“ayaw na pagsunod sa mga tinguha nga dautan sa
imong mga mata.” Ang pulong nga “mohikaw sa
inyong mga kaugalingon” nagpasabut sa paglimud sa
inyong kaugalingon sa tanang dautan ug mosunod ni
Kristo (tan-awa sa sinulat ubos sa panid 9b; 3 Nephi
12:30). Mitambag si Alma ni Corianton sa paglimud sa
iyang kaugalingon sa kahigal. Itudlo nga si Corianton
gitudloan “gawas kon kamo mohimo niini,” dili siya
makapanunod sa gingharian sa Dios.

PASABUT SA KASULATAN Siguroha nga ang mga
estudyante makasabut nga ang paghinulsol posible
alang kanila. Naghinulsol si Corianton, milampos sa
iyang misyon, ug nahimong usa ka buotan ug mati-
nud-anong miyembro sa Simbahan. Alma 39:10–15
mirekord sa pipila ka mga butang nga gibuhat ni Cori-
anton sa iyang proseso sa paghinulsol. Naglakip sa
paghunong sa pagpakasala, pagbalik ngadto sa Ginoo,
ug pag-adto sa mga Zoramite ug pagkumpisal sa sala
nga iyang nahimo. Awhaga ang mga estudyante nga
kon sila miapil sa imoral nga kinaiya, kinahanglan
gayud nga makigkita sila sa ilang mga lider sa Simba-
han, sama sa gibuhat ni Corianton, ingon nga impor-
tante ug gikinahanglan nga lakang sa pag-angkon og
kapasayloan gikan sa Dios.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
sa katinuod sa hustisya ug sa unsa nga paagi nga ang
Pag-ula mohatag og kalooy ngadto sa mga tawo.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PASIUNA Tungod kay si Corianton nakasupak og mga
kasugoan, nagsugod siya sa pagpangatarungan sa mga
sangputanan sa sala ug nabalaka sa pipila ka mga dok-
trina sa Simbahan. Ang mga kabalaka ni Corianton nag-
lakip unsa ang mahitabo sa usa ka tawo human sa
kamatayon (tan-awa sa Alma 40), kon makiangayon ba
ang pagganti o pagpahiuli sa usa ka tawo kon unsa siya
sa pagkamortal (tan-awa sa Alma 41), ug ang silot sa
mga makasasala (tan-awa sa Alma 42). Si Alma mitudlo
sa mga doktrina sa ebanghelyo aron sa pagtubag sa

mga pangutana sa iyang anak. Ang iyang mga pagtu-
lun-an maoy nahimong instrumento nga nakapaawhag
ni Corianton sa paghinulsol. Ang pagkat-on niini nga
mga doktrina kinahanglang adunay epekto diha sa
inyong mga estudyante.

PANAGHISGUTAN Makatabang ang pagribyu sa mga
aksyon ni Corianton sa sinugdanan sa Alma 39. Sa
kasagaran nakasabut si Alma nga nabalaka si Corianton
mahitungod sa usa ka doktrina sa ebanghelyo. Sultihi
ang mga estudyante sa pagsulay sa pagtan-aw sa mga
butang sa paagi sa pagsabut ni Corianton ug sutaon
ngano nga siya nabalaka. Sama panangllit, human
mabasa ang Alma 40:1, pangutana, “Sa inyong nahiba-
loan mahitungod ni Corianton, ngano nga siya nabalaka
mahitungod sa pagkabanhaw? Ngano nga ang usa ka
dautan nga tawo adunay laing lahi nga pagsabut sa
Pagkabanhaw kay sa usa ka matarung nga tawo?
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PAGSABUT SA KASULATAN Ang mosunod nga
pipila ka importanting mga punto sa doktrina nga
imong hisgutan samtang magtudlo sa Alma 40:

• Mga bersikulo 1–2: Si Kristo mao ang una nga
nabanhaw.

• Bersikulo 4: Adunay panahon nga gitudlo alang sa
pagkabanhaw sa tanang mga tawo.

• Mga bersikulo 6, 9: Adunay usa ka panahon tali sa
kamatayon ug pagkabanhaw.

• Bersikulo 11: Ang tanang mga espiritu pagadad-on
balik ngadto sa Dios. Nagpasabut kini nga sila moba-
lik ngadto sa kalibutan sa mga espiritu (tan-awa sa
Joseph Fielding Smith, Answer to Gospel Questions,
hinugpong ni Joseph Fielding Smith Jr. 5 ka bolyum
[1957–66], 2:84–87).

• Mga bersikulo 12–14: Ang matarung anaa sa kahim-
tang sa kalipay samtang ang mga dautan anaa sa
kahimtang sa kaalautan. Ang “kawanangan sa kangit-
ngit” ang gipasabut dinhi mao ang bilanggoan sa
espiritu ug kinahanglang dili ikalibog sa katapusan
kahimtang ni Satanas ug sa mga anak nga kapildihan
(tan-awa sa Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [p1986],
448; Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 349).

• Bersikulo 18: Ang matarung kinsa namatay sa wala
pa si Kristo mabanhaw pag-una kay sa mga matarung
nga namatay human ni Kristo. Ang dautan mao ang
katapusan nga mobangon (tan-aw sa Joseph Fielding
Smith, Doctrine of Salvation, hinugpong Bruce R.
McKonkie, 3 ka mga bolyum. [1954–56], 2:300).

• Bersikulo 23: Ang espiritu ug ang lawas mahiusa
pag-usab, ug ang lawas ipahiuli ngadto sa iyang
tukma ug hingpit nga bayanan.

PAGSABUT SA KASULATAN Ang pagsabut sa plano
sa pagpahiuli makapaandam sa inyong mga estudyante
alang sa paghisgot sa hustisya ug kalooy samtang kamo
magtuon sa Alma 42. Sugdi ang inyong panaghisgutan
sa pagpahiuli pinaagi pagsusi sa proseso sa pagpahiuli
sama sa usa piraso sa kasangkapan, usa ka sakyanan, o
usa ka antik balik ngadto sa iyang orihinal nga kahim-
tang. Ang mosunod nga mga punto sa doktrina nga
imong hisgutan samtang magtudlo sa Alma 41:

• Mga bersikulo 2–7: Ang plano sa pagpahiuli nagla-
kip sa pagpahiuli sa lawas ug sa espiritu, o sa pagka-
banhaw (tan-awa sa b. 2), ug sa pagpahiuli sa mga
aksyon––maayo alang sa maayo ug dautang alang
sa dautan (tan-aw mga b. 3–7).

• Bersikulo 10: Ang dautan dili ipahiuli ngadto sa
kalipay.

• Bersikulo 12: Ang pagpahiuli dili mokuha gikan sa
iyang natural nga kahimtang ug ibutang sa dili natural

nga kahimtang, o ibutang kini sa kahimtang nga lahi
sa iyang natural.

• Bersikulo 15: Ang pagpahiuli nanghimaraut sa
makasasala.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Basaha
ang Alma 42:1 ug ipasusi unsa ang nakasamok ni Cori-
anton. (Gibati niya nga dili makiangayon ang pagsilot
sa mga makasasala.)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
sa “hustisya sa Dios,” mahimong imong ipakita ang
Presentasyon sa Video sa Bag-ong Tugon 7,” Hustisya ug
Kalooy.” Paggamit sa ideya sa timbangan makatabang
pagpasabut sa inyong mga estudyante sa Pagkapukan,
paghinulsol, hustisya, kalooy, sa Pag-ula, silot, sala, ug
balaod, ug sa unsa nga paagi nga kini may kalabutan sa
usag-usa.

Paghimo og timbangan diha sa pisara o paghimo og
timbangan ginamit ang karton sa tunga-tunga. Hatagi
ang matag estudyante og duha ka piraso sa papel. Ang
usa ka papel nagrepresentar sa bahin sa pagsupak sa
timbangan ug ang laing papel nagrepresentar sa bahin
sa silot sa timbangan. Ipairog sa mga estudyante ang
ilang mga papel (sama sa gipakita sa ubos), pagbalanse
o dili pagbalanse sa ilang “mga timbangan” samtang
inyong sundon ang mga ehemplo.

Mas makasabut sila kon ilang isulat ang mga pagsupak
nga maoy nakaingon nga dili mabalanse ang ilang tim-
bangan sa papel ug dayon ipasulat kon sa unsa nga
paagi nga ang hustisya nabalanse sa laing papel. Usba
kini sa matag pagsupak.

KAANGAYAN

SilotPagsupak
Pagsupak
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• Ang hustisya nagkinahanglan nga ang timbangan
balanse (tan-awa sa Alma 41:3–4; D&P 1:31).

• Kon nakasupak kita sa balaod, ang timbangan dili
mabalanse. Ang bayad o silot gikinahanglan aron
mabalanse ang timbangan (tan-awa sa Alma 41:12–13).

• Ang kalooy dili mohikaw sa kaangayan (tan-awa sa
Alma 42:25). Kon atong sulayan pagbalanse ang tim-
bangan sa kaangayan nga walay silot, ang kalooy
mohikaw sa kaangayan. Ang plano sa kalooy gibu-
tang diha sa lugar aron nga ang kalooy ikahatag nga
dili mohikaw sa kaangayan. Kini nga presentasyon
sa video makatabang sa mga estudyante nga maka-
sabut kon sa unsa nga paagi nga ang kalooy ug kaa-
ngayan masilbihan.

PAGGAMIT SA VIDEO Ang Tigpataliwala 10:49

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mangita kon unsay kinahanglang
mahitabo aron ikahatag ang kalooy nga dili mohikaw sa
kaangayan.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video maoy paghulag-
way sa analohiya ni Elder Boyd K. Packer sa “Ang Tig-
pataliwala” (tan-awa sa Conference Report, Abr. 1977,
79–81; o Ensign, Mayo 1977, 54–56). Kon ang usa ka
batan-ong lalaki makautang ug dili na makatuman sa
iyang obligasyon, magpakilooy siya. Ang tigpautang
mangita og kaangayan, ug ang batan-ong lalaki priso-
hunon. Ang amigo sa batan-ong lalaki nagpatunga sa
sitwasyon, mituman sa demanda sa kaangayan samtang
mihatag og kalooy ngadto sa batan-ong lalaki.

HUMAN IPASALIDA ANG VIDEO

PANAGHISGUTAN Tabangi ang mga estudyante nga
makapasabut kon sa unsa nga paagi nga ang kaangayan

natagbaw ug ang kalooy nahatag diha sa sambingay.
Hisguti ang video aron ang mga estudyante makasabut
kon sa unsa nga paagi nga ang kalooy gihatag ngadto
kanila pinaagi sa usa ka tigpataliwala. Pangutana sama
sa: Kinsa diha sa sambingay ang nagrepresentar kanato?
Kinsa ang nagkinahanglan og kaangayan sa nasupak
nga balaod? Kinsa ang mihatag og kalooy pinaagi sa
pagbarug taliwala nato ug sa kaangayan? Unsa ang
atong responsibilidad ngadto sa Tigpataliwala?

Ginamit ang timbangan, tabangi ang mga estudyante
nga makasabut kon sa unsa nga paagi nga ang Tigpata-
liwala mihatag og kalooy ug mibalanse sa timbangan sa
kaangayan sa matag usa sa mosunod: Ang pagkapukan
ni Adan, ang atong personal nga mga sala, ug ang “mga
sala” niadtong kinsa walay tulubagon (tan-awa ang
mga tsart sa ubos).

PASABUT SA KASULATAN Ang “plano sa kalooy”
mitugot sa usa ka tigpataliwala (ang Dios Mismo––
Jesukristo) sa pag-antus sa silot tungod sa laing pagsu-
pak sa balaod. Kining plano sa kalooy makatagbaw sa
kaangayan ug sa gihapon mahatag sa kalooy (tan-awa
sa Alma 42:15).

ANG PAGKAPUKAN NI ADAN

Tungod sa Pagkapukan ni Adan, ang mga timbangan
sa kaangayan wala na mabalanse. Sa pagbalanse sa
mga timbangan, ang silot sa temporal nga kamatayon
(panagbulag sa espiritu ug sa lawas) ug espirituhanong
kamatayon (gipahimulag gikan sa atubangan sa Dios)
nadala diha sa tanan nga katawhan (tan-awa sa Alma
42: 7–9). Kon wala pay nahimong Pag-ula, ang mga
lawas magpabilin diha sa lubnganan ug ang atong mga
espiritu makalolooy, nga ulipon ngadto sa dautan ug
gipahimulag gikan sa atubangan sa Dios sa kahangtu-
ran (tan-awa sa 2 Nephi 9:7–9).

Pag-ula

Ang 
Pagkapukan 

Ni Adan Manluluwas.

Temporal nga 
Kamatayon––
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Ang Manluluwas nag-antus sa silot ug mibayad sa bili
sa kalapasan ni Adan. Pinaagi sa Pag-ula ug pinaagi sa
gahum sa Pagkabanhaw, ang plano sa kalooy mibuntog
sa temporal nga kamatayon. Mabanhaw kita. Ang espi-
rituhanon nga kamatayon mabuntog pinaagi sa Pag-ula,
ug ang tawo mahibalik ngadto sa atubangan sa Dios
aron pagahukman (tan-awa sa Alma 42:23).

ANG ATONG PERSONAL NGA MGA SALA

Tungod sa atong personal nga mga sala, ang timbangan
sa kaangayan wala mabalanse (tan-awa sa Alma 42:22).

Si Jesukristo nag-antus sa silot tungod sa atong personal
nga mga sala aron kita dili mag-antus kon kita maghi-
nulsol (tan-awa sa D&P 19:16–19). Ipasabut nga sa giha-

pon adunay mga sangputanan sa sala. Sama pananglit,
bisan og si Jesukristo nag-antus tungod sa atong mga
sala, ang proseso sa paghinulsol sa gihapon masakit, ug
ato gihapon nga mabati ang kabug-at sa atong mga sala.

Kon dili kita maghinulsol, kinahanglan nga mag-antus
kita sa silot sa atong kaugalingong mga sala aron
matagbaw ang mga gipangayo sa kaangayan (tan-awa
sa D&P 19:16–19; Alma 42:22). Pero bisan gisilotan kita
tungod sa atong mga sala, dili gihapon kini makaayo sa
kadaot nga nahimo sa atong mga sala. Nagkinahanglan
gihapon kini sa pag-ula ni Jesukristo aron hingpit nga
mabalanse ang timbangan sa kaangayan.

KADTONG KINSA WALAY TULUBAGON

Kadtong walay mga tulubagon (gagmay nga mga bata,
kadtong walay balaod, kadtong masakiton og pangu-
tok, ug uban pa) nadala sa kalooy ni Kristo ug sa Iyang
Pag-ula (tan-awa sa Moroni 8:8; D&P 137:7–10.)

PANAGHISGUTAN Basaha ang Alma 42:27–30 uban
sa klase ug tabangi sila nga ilang madiskobrehan unsay
gipasabut sa “moinom sa mga tubig nga gawasnon.”
Susiha ang pipila ka mga paagi nga nangatarungan kita
pinaagi sa paglimud sa kaangayan sa Dios. Sama ni
Corianton, giimbitar kita sa “pagduol ug pag-inom sa
mga tubig nga gawasnon.”

Pag-ula

“Mga sala” 
Niadtong Walay 

tulubagon Manluluwas.

KAANGAYAN

Pag-ula

Paghinulsol

Manluluwas. Ako

Personal 
nga mga 

Sala

KAANGAYAN

Personal 
nga mga 

Sala

KAANGAYAN

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
nga ang hugot sa pagtuo ni Kapitan Moroni diha ni
Kristo ug ang iyang debosyon ngadto sa Manluluwas
mao ang yawe sa iyang kinaiya ug ang tinubdan sa
iyang pagkabantugan.

Sulat pahinumdom: Kini nga presentasyon gihimo aron
gamiton sa pagdayeg ni Mormon ni Kapitan Moroni diha
sa Alma 48 :11–18. Itudlo ang Alma 43–48 nga hut-ong
sa kasulatan (tingali duha o tulo ka mga adlaw). Dayon
gamita ang video ug ang mga kalihokan sa leksyon uban
sa pasidungog ni Mormon aron ipasabut ang pagkalig-on
sa kinaiya ni Moroni isip sumusunod ni Kristo.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO

PAGPAANDAM NGA KALIHOKAN Hangyoa ang
mga estudyante sa paghingalan og pipila ka inila ka
mga lalaki ug mga babaye nga sa ilang pagtuo mga
bayani. Mahimong imong isulat kini diha sa pisara. Ipa-
sulti sa mga estudyante ang mga abilidad nga gihuptan
niining mga tawhana nga sa ilang hunahuna bayani-
hon. Hisguti ang mga hiyas sa usa ka bayani. (Ang usa
ka bayani maoy usa ka tawo nga atong sundon sa atong
mga kinabuhi. Ang usa ka tinuod nga bayani kinahang-
lang nga usa ka tawo nga taas og kinaiyang moral.) Kon
gikinahanglan, tabangi ang mga estudyante nga maka-
ila nga ang ubang mga tawo nga ilang ginganlan dili
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angay nga atong sundon sa atong mga kinabuhi. Isug-
yot nga tingali makapaikag ang pagsusi kon ang inila
nga bayani karon angayan ba sa pagdayeg ni Mormon
ngadto ni Kapitan Moroni. Basaha ang Alma 48:17 isip
klase. Dayon pulihi ang ngalan ni Moroni sa mga ngalan
sa pipila ka mga bayani nga gisugyot sa klase ug tan-
awa kon ang pagdayeg ni Mormon balido ba alang
kanila ingon nga kini ngadto ni Moroni. Isugyot nga
ang klase mosulay sa pagpangita kon unsa gayuy naka-
himo kaniya nga talagsaon nga bayani.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Nag-
edad si Moroni og baynte singko sa dihang gitudlo siya
nga kumander sa tanang mga kasundalohan sa Nephite
(tan-awa sa Alma 43 :16–17). Klaro kaayo nga duna
siyay talagsaong abilidad. Ipasusi sa mga estudyante
ang Alma 48 :11–13 ug ipapangita ang mga kinaiya ug
mga hiyas ni Moroni. Mahimong imong ilista kini diha
sa pisara ug hisguti kon unsay gipasabut niini. Ang
mosunod mahimong makatabang:

• Kusgan ug gamhanan (tan-awa sa b. 11)

• “Hingpit ang salabutan” (b. 11)

• “Wala mahimuot sa pagpaagas sa dugo” (b. 11)

• Malipay sa kalingkawasan ug kagawasan (tan-awa
sa b. 11)

• Mapasalamaton sa Dios alang sa mga panalangin ug
mga kahigayunan (tan-awa sa b. 12)

• “Lig-on diha sa pagtuo kang Kristo” (b. 13)

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Ipabasa
sa mga estudyante ang Alma 48:13–16 ug ipaila kon sa
unsa nga paagi nga ang hugot nga pagtuo ni Moroni
kang Kristo nakaporma sa iyang kinaiya, sa mga abili-
dad, ug taktika sa pagpatunhay sa kagawasan sa iyang
mga katawhan. Ang mosunod mahimong makatabang :

• Siya nanumpa nga manalipod sa iyang mga kataw-
han, sa mga katungod, sa nasud, ug relihiyon (tan-
awa sa b. 13).

• Iyang gitudloan ang iyang mga katawhan nga dili
manguna, pero sa pagpanalipod lamang sa kinabuhi
(tan-awa sa b. 14).

• Pinaagi sa pagsunod sa mga sugo, siya ug ang mga
tawo gipasidan-an sa Dios sa paglayas o sa pag-andam
alang sa gubat, ug pagpanalipod sa ilang mga kaugali-
ngon (tan-awa sa mga b. 15–16).

• Siya naghimaya “sa pagbuhat og maayo, sa pagpana-
lipod sa iyang mga katawhan, oo, sa paghupot sa mga
sugo sa Dios, oo, ug pagbatok sa dautan” (b. 16).

• Ang yawa walay gahum sa iyang kasingkasing 
(tan-awa sa b. 17).

KINUTLO Ang hugot nga pagtuo ni Moroni diha
kang Kristo nakahatag kaniya sa abilidad nga mahimong
usa ka bantugang lider. Ipakigbahin ang mosunod nga

kinutlo ni Presidente Ezra Taft Benson ug hisguti ang
kahulugan niini ug sa unsa nga paagi kini mohaum
ngadto ni Moroni. “Ang mga lalaki ug mga babaye
nga motugyan sa ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios
makadiskobre nga Siya daghan og mahimo sa ilang mga
kinabuhi kay kanila. Iyang padak-an ang ilang kalipay,
mopalapad sa ilang panan-aw, mopaabtik sa ilang mga
hunahuna, mopalig-on sa ilang kaunuran, mobayaw sa
ilang mga espiritu, mopilopilo sa ilang mga panalangin,
modugang sa ilang mga kahigayunan, mohupay sa ilang
mga kalag, mobayaw sa mga higala, ug mobu-bu og kali-
naw” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 362).

“Lig-on Diha Sa Pagtuo
PAGGAMIT SA VIDEO Kang Kristo”  21:40

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Tungod kay
si Moroni “lig-on diha sa pagtuo kang Kristo,” lahi siya
sa ubang mga lider sa kasundalohan. Ipapangita sa mga
estudyante ang mga ehemplo kon sa unsa nga paagi
nga ang iyang pagkalider lahi tungod niining hugot
nga pagtuo ug sa unsa nga paagi gipanalanginan siya
sa Ginoo tungod niini.

IPASALIDA ANG HUGNA 1 Hugna 1 (17:55) usa ka
apohan ug apo naghisgot unsa ang makapahimo nga
bantugang bayani. Ang ehemplo sa apohan nga lalaki
mao ang kang Kapitan Moroni, kinsa migiya sa mga
Nephite batok ni Zerahemnah ug sa mga Lamanite,
miandam og titulo sa kalingkawasan, nag-ampo pag-
ayo ngadto sa Ginoo, ug mipundok sa iyang mga
katawhan.

PANAGHISGUTAN SA KASULATAN Hisguti ang
mga butang nga gisulti ug gibuhat ni Moroni nga dili
kasagaran alang sa usa ka lider sa kasundalohan. (Iyang
gihunong ang gubat sa dihang ang mga Nephite nag-
madaugon. Mitanyag siya nga pabiyaon lang si Zera-
hemnah. Iyang gibalik ang mga espada ngadto sa mga
Lamanite sa dihang nagdumili sila sa pagpanumpa og
kalinaw.) Nganong gihimo niya ang iyang gihimo?
(Ipasiksik sa mga estudyante ang Alma 44:3–5 aron
makaplagan ang tinubdan sa kalig-on ni Moroni ug
mahibaloan unsa ang nakapadasig ni Moroni.) Sa unsa
nga paagi nga ang titulo sa kalingkawasan nagpakita sa
hugot nga pagtuo ni Moroni diha kang Kristo? (Tubag
sa estudyante.) Unsa ang gigamitan ni Moroni sa titulo
sa kalingkawasan, bisan sa wala pa moataki si Amalic-
kiah? (tan-awa sa Alma 48:7).

PAGGAMIT Isugyot nga ang mga estudyante mobasa sa
Alma 48:17 ug ipapuli ang ilang kaugalingong pangalan
sa pangalan ni Moroni. Kon kini nga pagdayeg gihatag
agi og pasidungog kanimo, tinuod ba kining nagrepre-
sentar kanimo? Pinaagi sa pagsunod sa atong mga kina-
buhi sa hugot nga pagtuo ni Moroni kang Kristo, ang
Ginoo makahimo usab og dakong butang kanato. Isugyot
nga ang mga estudyante mohunahuna sa mga hiyas nga
ilang nakita ni Moroni ug sa unsa nga paagi nga nag-
lambo kini nga mga hiyas sa ilang mga kinabuhi.
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Basaha pag-usab ang kinutlo nga gikan ni Presidente
Benson ngadto sa klase. Hisguti ang matag panalangin
ug sa unsa nga paagi nga ang Ginoo makatabang kanila
kon ilang itugyan ang ilang mga kinabuhi ngadto ni
Kristo sama ni Moroni.

IPASALIDA ANG HUGNA 2 Hugna 2 (3:45) mao ang
musika sa video nga nagsumarays sa nahimo  ni Kapi-
tan Moroni ug sa ubang mga bayani nga gihulagway
diha sa mga presentasyon sa Video sa Basahon ni Mormon
kinsa nagpakita og usa ka tinguha ug abilidad sa pag-
sunod ni Kristo.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makaila sa
saykol sa garbo nga gipakita diha sa basahon ni Hela-
man ug ang mga epekto niini sa tagsa-tagsa ug sa kati-
lingban.

SA DILI PA IPASALIDA ANG VIDEO––UNANG
ADLAW (HELAMAN 1–6)

Sulat pahinumdom: Kini nga leksyon moabut og duha ka
mga adlaw o sobra pa sa pagtudlo. Sa unang adlaw,
itudlo ang deskripsyon ni Mormon sa saykol sa garbo
diha sa Helaman 12:1–6 aron masabtan ang tibuok hut-
ong sa kasulatan. Dayon itudlo ang mga kapitulo 1–6 sa
Helaman, mangita sa ebidensya sa saykol sa garbo. Sa
ikaduhang adlaw, gamita ang video aron makatabang
sa pag-ila sa saykol sa garbo sa mga kapitulo 7–11.

Ang pagsabut pag-ayo sa pakigpulong ni Presidente
Ezra Taft Benson sa kinatibuk-ang komperensya niad-
tong Abril 1989, nga gibasa ni Presidente Gordon B.
Hinckley, bililhon sa pagtudlo niini nga leksyon (tan-
awa sa Conference Report, Abr. 1989, 3–7; o Ensign,
Mayo 1980, 4–7).

PAGPAANDAM NGA KALIHOKAN Ipakita ang ligid
sa biseklita. Butangi og marka ang ligid ug patuyuka
kini. Ipasabut kon sa unsa nga paagi nga ang marka
magbalikbalik ngadto sa samang dapit sa iyang saykol
o magtuyoktuyok samtang kini maglihok. Aron kapug-
ngan ang marka sa pagbalik ngadto sa samang lugar,
gamitan kini og kusog.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Misulat
si Mormon mahitungod sa laing saykol nga anaa sa
Helaman 12–usa ka matang sa “saykol sa garbo,”
tungod kay ang garbo kanunay nga mosulod ngadto sa
mga kasingkasing sa mga tawo human sila panalangini
sa Dios. Basaha ang Helaman 12:1–6 uban sa klase ug
drowinga ang saykol diha sa pisara (tan-awa ang diya-
gram sa ubos). Ang saykol mao ang mosunod: panala-
ngin ug kauswagan (b. 1), dayon garbo ug sala tungod
sa kasayon sa kinabuhi (mga b. 2, 4–6), nga mosangpot
ngadto sa pagpanton aron nga ang mga tawo mahi-
numdom sa Ginoo (b. 3), nga maoy hinungdan sa pag-
paubos ug paghinulsol (mga b. 1, 3), nga maoy
makapabalik kanila ngadto sa usa ka kahimtang sa
panalangin ug kauswagan.

KINUTLO “Kon atong itumong ang atong garbo
ngadto sa Dios, anaa kini sa diwa sa akong ‘kabubut-on
ug dili imo ang matuman.”

“Ang mapagarbuhon dili makadawat sa awtoridad sa
Dios nga maghatag og direksyon sa ilang mga kinabuhi
(tan-awa sa Helaman 12:6)” (Ezra Taft Benson, sa Con-
ference Report, Abr. 1989, 4; o Ensign, Mayo 1989, 4).

PASABUT SA KASULATAN Ipapangita sa mga estud-
yante ang Helaman 12:4–6 aron makit-an ang mga
rason nga ang mga mapagarbuhon dili makadawat sa
direksyon nga gihatag sa Dios sa ilang mga kinabuhi.

RIBYU Mahimong imong ipahinumdom sa klase ang
pipila ka mga butang mahitungod sa garbo nga gipakita
sa mga kalihokan sa leksyon sa Jacob 2 ug sa Video sa
Basahon ni Mormon presentasyon 6, “Garbo”

• Unsa ang kahulugan sa garbo? (Pagdumot ngadto sa
Dios o sa ngadto sa atong isig-ka tawo.)

• Unsa ang pagdumot? (Kasilag, panag-away sa, o
kahimtang sa pagpakigbatok.)

Sulat pahinumdom: Ang video ug ang leksyon alang sa
Jacob 2 nagpakita sa pagdumot ngadto sa Dios.

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Sa
unang unom ka mga kapitulo sa Helaman adunay dag-
hang mga pakisayran gikan sa usa ka kahimtang
ngadto sa lain sa saykol sa garbo. Tabangi ang mga
estudyante nga makakita sa saykol ug sa daghang mila-
bay nga mga kahigayunan sa paghinulsol ug sa pag-
usab niini. Ang mosunod mao ang mga pakisayran sa
pipila ka klaro nga mga ehemplo:

GARBO UG SALAPAGPAUBOS UG 
PAGHINULSOL

PANALANGIN UG 
KAUSWAGAN

PAGPANTON
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• Kauswagan ug mga panalangin (tan-awa sa Helaman
3:25, 32)

• Garbo ug sala (tan-awa sa Helaman 3:33, 36; 4:1, 12)

• Pagpanton (tan-awa sa Helaman 4:2, 11)

• Pagpaubos ug paghinulsol (tan-awa sa Helaman
4:14–15)

PANAPOS Pahinumdumi ang mga estudyante sa pahi-
mangno ni Presidente Benson: “Ang mga kasulatan
adunay daghang mga ebidensya sa mapait nga mga
sangputanan sa sala sa garbo ngadto sa mga indibid-
wal, mga grupo, mga siyudad, ug mga nasud. ‘Ang
garbo mag-una sa dili pa ang kalaglagan’ (Mga Prover-
bio 16:18). Miguba kini sa nasud nga Nephite” (sa Con-
ference Report, 4; o sa Ensign, 5). Unsay mahitabo kon
kining mga indibidwal o mga grupo dili maghinulsol?
Asang dapita na kita karon isip katilingban ug isip mga
indibidwal diha sa saykol sa garbo?

SA DILI PA ANG VIDEO––IKADUHANG ADLAW
(HELAMAN 7–12)

Sulat pahinumdom: Ang mosunod nga lista nagpakita
kon kanus-a gamiton ang mga bahin sa video ug mga
kalihokan sa klase sa pagtudlo sa mga hut-ong sa kasu-
latan diha sa Helaman 7–11:

• Helaman 7:1–8:10—hugna 1 sa Video

• Helaman 8:11–26—Kalihokan sa klase

• Helaman 8:27–9:8—hugna1 sa Video

• Helaman 9:9–19–Kalihokan sa klase

• Helaman 9:20–10:1–hugna 3 sa Video

• Helaman 10–11–Kalihokan sa klase

PAGPAANDAM Ribyuha ang kondisyon sa mga tawo
sa dihang si Nephi mipauli gikan sa iyang pagmisyon
didto sa amihanang dapit (tan-awa sa Helaman 6:34–7:1).

PAGGAMIT SA VIDEO Ang Saykol sa Garbo 15:10

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mangita sa ebidensya sa garbo
diha sa merkado sa mga Nephite.

IPASALIDA ANG HUGNA 1 Hugna 1 (5:49) si Nephi
mibalik ngadto sa Zarahemla ug nakita ang kauswagan,
garbo, ug pagkadautan niining mga katawhan. Mipauli
siya ug nag-ampo diha sa iyang tanaman sa tore. Nag-
pundok ang mga tawo. Human sa iyang pag-ampo,
giingnan niya sila sa paghinulsol. Ang mga maghuhu-
kom diha sa mga tawo misulay sa paghulhog sa mga
tawo nga makigbatok ni Nephi, samtang ang uban
nanalipod kaniya.

PANAGHISGUTAN Ang mosunod nga mga pangu-
tana makatabang sa inyong panaghisgutan sa hugna 1:

• Nganong nagsubo si Nephi? (Tungod sa garbo ug pag-
kadautan sa mga katawhan [tan-awa sa Helaman 7:26].)

• Unsa nga ebidensya sa pagdumot o garbo ang makita
diha sa merkado? (Ang gugma sa mga tawo sa katiga-
yunan, sosyal nga pagkabutang ug pagdaog-daog sa
mga pobre.)

• Sa unsa nga paagi nga ang mosunod nga kinutlo nag-
hisgot sa mga katawhan ni Nephi? “Ang kahakog usa
sa komon nga mga matang sa garbo. ‘Kon unsay maka-
apekto kanako mao ang sentro sa tanang mga butang—
pagpanghambog, kaugalingon ray gihunahuna,
kalibutanong katumanan sa kaugalingon, katagbawan
sa kaugalingon, ug nagtinguha lamang sa kaugalingon”
(Benson, sa Conference Report, 5; o Ensign, 6).

• Asa ninyo ibutang ang mga katawhan ni Nephi diha
sa “saykol sa garbo”?

• Unsay nagpaabut niining mga katawhan? (Kalaglagan
[tan-awa sa Helaman 7:22, 28].)

Basaha ang Helaman 8:11–26. Hinumdumi nga ang dag-
hang mga ehemplo nga gihatag ni Nephi bahin sa mga
propeta gisalikway sa mga katawhan (Moises, Abraham,
Zenos, Ezias, Isaias, Jeremias, Lehi ug Nephi). Hisguti
ang mga rason ngano nga ang mga katawhan misalik-
way sa mga Propeta. Hisguti kon sa unsa nga paagi ang
tagsa-tagsa makabuntog sa mga tintasyon sa pagsaway
sa usa ka Propeta ug sa unsa nga paagi nga kita magma-
sulundon sa iyang tambag.

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mobantay pag-ayo sa relasyon tali
sa garbo ug sa tinago nga mga kalihokan.

IPASALIDA ANG HUGNA 2 Hugna 2 (2:19) si Nephi
nanagna ngadto sa mga katawhan mahitungod sa
kamatayon sa labawng maghuhukom sa mga kamot sa
usa ka sakop sa ilang sekreto nga pundok. Lima ka mga
mensahero midagan paingon ngadto sa hawanan sa
paghukom ug nakitang patay ang maghuhukom.

PANAGHISGUTAN Isaysay ang mosunod nga mga
kinutlo gikan kang Presidente Benson ngadto sa mga
Nephite:

• “Ang garbo moresulta sa tinago mga kalihokan nga
natukod aron makaangkon og gahum, ganansya, ug
himaya sa kalibutan…. Kini nga bunga sa sala sa
garbo, sa ato pa mao ang tinago nga mga kalihokan,
nakapahagba sa sibilisasyon sa Jaredite ug sa
Nephite” (sa Conference Report, 5; o Ensign, 6).

• “Ang atong pagdumot sa Dios adunay daghang mga
ilhanan, sama sa rebelyon, pagkatig-a sa kasingkasing,
pagkatikig sa liog, dili mahinulsulon, panghambog,
dali masilo, ug tigpangita og mga timailhan” (sa Con-
ference Report, 4; o Ensign, 4).
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Sa unsang bahin sa saykol sa garbo nga milambo ang
tinago nga mga kalihokan? Unsa nga tinago nga mga
kalihokan nga gustong ibutyag ni Nephi? (tan-awa sa
Helaman 7:25; 8:4). Adunay bay tinago nga mga kaliho-
kan ang ania sa atong panahon karon?

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Basaha
ang Helaman 9:3–9 uban sa klase aron madiskobrehan
unsay nahitabo sa lima ka mga tawo nga miadto sa
hukmanan. Dayon ipabasa sa klase ang Healaman
9:10–19 ug hisguti ang mga motibo niadtong mga mia-
pil. (Ang mga maghuhukom nagtinguha sa pagpatay sa
Propeta, sa lima ka mga mensahero nga misuporta ni
Nephi ug mipahayag sa kamatuoran.)

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mangita kon unsay reaksyon sa
mga katawhan sa panagna ni Nephi sa dihang ilang
nasayran nga siya nagsulti sa kamatuoran. Isugyot usab
nga ilang pangitaon ngano nga si Nephi gusto kaayong
motudlo sa kamatuoran bisan pa sa oposisyon. 

IPASALIDA ANG HUGNA 3 Hugna 3 (7:02) si Nephi
gigapos ug gidala aron hukman atubangan sa mga
tawo. Mitubag sa mga pasangil pinaagi sa pagpanagna
sa pagkamakasasala ni Seantum. Ang kainosente ug
katukma sa panagna ni Nephi mahinuklugong gipakita.
Bisan pa niini, daghang mga tawo ang mitamay ni
Nephi ug mipahilayo.

HUMAN SA VIDEO

PANAGHISGUTAN Isaysay ang mosunod nga mga
kinutlo gikan ni Presidente Benson ngadto sa mga
Nephite:

• “Ang mapagarbuhon nanghinaut nga ang Dios mou-
yon nila. Dili sila interesado sa pag-usab sa ilang mga
opinyon aron mouyon sa opinyon sa Dios” (sa Confe-
rence Report, 4; o Ensign, 4).

• “Ang garbo makapalubad sa atong mga pagbati sa
pagkaanak ngadto sa Dios ug pagkaigsoon ngadto sa
mga tawo. Kini nagbulag ug nagbahin nato pinaagi sa
“mga ranggo,’ sumala sa atong ‘mga katigayunan’ ug

sa atong ‘mga kahigayuanan sa pagkat-on.’ … Ang
panaghiusa imposible alang sa mapagarbuhon nga
mga katawhan, ug hangtud nga kita magkahiusa dili
kita iya sa Ginoo” (sa Conference Report, 5–6; o
Ensign, 6).

• “Sa panahon nga ang garbo mosulod sa atong mga
kasingkasing, mawala ang atong pagkagawasnon sa
kalibutan ug motugyan sa atong kagawasan ngadto sa
pagkaulipon sa paghukom sa tawo…. Ang pagpanga-
tarungan sa tawo molabaw sa mga pinadayag sa Dios,
ug ang mapagarbuhon mobuhi sa puthaw nga gunita-
nan” (sa Conference Report, 5; o Ensign, 5).

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Hela-
man 10:2–19 nagtudlo sa mga panalangin ngadto sa
masulundon, mapainubsanong mga sulugoon sa Dios.
Hinumdumi ang pagkakompleto sa saykol sa garbo
samtang ikaw magtudlo sa Helaman 11.

PAGGAMIT Basaha pag-usab ang Helaman 12:1–6 isip
katingbanan. Si Mormon, kinsa nakakita nga naguba
ang sibilisasyon sa Nephite tungod sa garbo (tan-awa sa
Moroni 8:27), dili motugot nga kini nga saykol molaglag
kaniya. Unsay atong mahimo isip indibidwal, isip usa
ka pamilya, ug isip usa ka simbahan sa pagpugong sa
garbo nga molaglag kanato? Gamita pag-usab ang say-
kol sa garbo, pero niining higayona ayaw iapil ang
pulong pagpanton gikan sa saykol. Sa unsang paagi nga
ang saykol mausab ngadto sa tulo ka bahin nga saykol?
(Mausab kini kon kita magpaubos ug maghinulsol
dayon gikan sa sala ug garbo.) Ipamatuod nga kini mao
ang saykol sa mapainubsanon ug nga kita makapa-
lambo niini sa atong personal nga mga kinabuhi. His-
guti ang panapos nga pamahayag sa pakigpulong ni
Presidente Benson. Hinumdumi: ang pagpaubos mao
ang antidote sa garbo. Awhaga ang mga estudyante sa
pagpili sa pagpaubos.

“Ang Dios makabaton og mapainubsanong mga kataw-
han. Makapili kita nga magmapainubsanon o kita
mapugos sa pagpaubos.” (sa Conference Report, 6; o
Ensign, 6).

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mobati ug
makasabut nga ang pagpang-ayo, mga panalangin, ug
gugma sa Manluluwas anaa alang sa tanang takus nga
mga katawhan.

SA DILI PA ANG VIDEO

KALIHOKAN GINAMIT ANG KASULATAN Rib-
yuha ang 3 Nephi 11:13–15 uban sa inyong mga estud-
yante. Ipasabut nga ang matag indibidwal gitugutan sa

pagsaksi alang sa iyang kaugalingon pinaagi sa paghi-
kap sa mga samad sa mga kamot, tiil, ug kilid sa Man-
luluwas. Aron madiskobrehan ang ubang mga buhat
sa kalooy, mahimong imong bahinon ang imong klase
ngadto sa tulo ka mga grupo ug ipapangita sa matag
grupo sa 3 Nephi 17 ang usa sa mosunod:

• Ebidensya nga ang Manluluwas mabination kon
unsay gibati sa mga tawo.

• Mga buhat sa kalooy nga gihimo sa Manluluwas
alang sa mga tawo.
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• Mga paagi nga ang mga tawo mitubag ngadto sa
Manluluwas.

Hisguti uban sa klase unsa ang nakit-an sa matag grupo.
Basaha uban kanila kadtong mga tudling gikan sa 3
Nephi 17 nga ilang gibati nga gamhanan ug mabination.

PAGGAMIT SA VIDEO “Ang Akong Kalipay Hingpit” 4:00

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante mangita sa mga ehemplo sa kalooy
sa Manluluwas alang sa matag indibidwal.

Sulat pahinumdom: Ang klase makasabut pag-ayo inig ka
human sa video kon sila nakabasa sa 3 Nephi 17:24, nga
naghulagway kon sa unsa nga paagi nga ang Manlulu-
was ug ang mga bata giliyokan sa mga anghel.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang video usa ka musika ug
talan-awon sa pagbisita sa Manluluwas ngadto sa mga
katawhan sa templo sa Bountiful. Ang video nagpakita

sa epekto sa gugma, kalooy, ug pagpang-ayo nga
gihimo sa Manluluwas sa matag tawo nga mitambong.

HUMAN SA VIDEO

KALIHOKAN SA PAGGAMIT Dapita ang mga estud-
yante sa pagpadayag sa ilang mga pagbati ug sa pagpa-
ambit sa mga ehemplo kon sa unsa nga paagi nga ang
Manluluwas nakatandog sa ilang mga kinabuhi sa
tagsa-tagsa. Basaha ang 3 Nephi 17:25 pagdungan.
Unsay nakaposible karon alang sa matag usa kanato
nga makakita ug makadungog ug makapamatuod sa
“matag tawo alang sa iyang kaugalingon”?

PANAPOS Ang imbitasyon sa pagduol ngadto ni Kristo
tinuod karon sama niadtong duha na ka libo ka mga tuig
ang milabay. Samtang magpaduol kita ngadto sa Manlu-
luwas ug mobati sa Iyang Espiritu, atong “mabati ug
makita” karon sama sa nakita ug nabati sa mga tinun-an
ni Kristo sa bisan unsang panahon.

KATUYOAN

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
kon sa unsa nga paagi nga ang garbo ug pagkadautan
maoy nakaingon nga gisalikway sa mga Nephite si
Jesukristo ug ang Iyang mga pagtulun-an, nga maoy
hinungdan sa ilang kalaglagan.

SA DILI PA ANG VIDEO

Basaha ang Mormon 6:1–15 uban sa klase. Pangutan-a
sila kon unsay gibati ni Mormon samtang siya nakasaksi
sa kalaglagan niining katapusang gubat.

PAGGAMIT SA VIDEO “O Kamo nga mga Matahum” 5:18

Sulat pahinumdom: Ang video alang sa kalihokan sa pag-
paandam aron sugdan ang inyong pagtuon sa 4 Nephi
hangtud sa Mormon 6.

KALIHOKAN NGA “PANGITAA ANG” Isugyot nga
ang mga estudyante maningkamot sa pagpahisama sa
ilang mga kaugalingon ni Mormon ug Moroni ug ilhon
kon unsa ang ilang gibati samtang sila nakasaksi sa
kalaglagan sa nasud nga Nephite.

IPASALIDA ANG VIDEO Ang hilabihang kadaot sa
gubat sa Cumorah unang gihulagway. Mormon nagsubo
sa kadako sa nahiaguman sa nasud nga Nephite ug
naguol, “Ngano nga kamo napukan!” (Mormon 6:19).

HUMAN SA VIDEO

PANAGHISGUTAN Basaha ang Mormon 6:16–19 uban
sa klase. Unsay gisulti ni Mormon samtang naguol sa
kadaot sa mga Nephite? (‘O … kamo nga mga mata-

hum, ngano nga kamo napukan!” [Mormon 6:19].)
Ngano nga nalaglag ang mga Nephite?

KALIHOKAN UG PANAGHISGUTAN GINAMIT
ANG KASULATAN Isugyot nga ang mga estudyante
mobasa sa 4 Nephi 1:1–19 ug moila sa importanting
mga elemento sa katilingban nga Nephite. Hisguti kon
sa unsa nga paagi nga ang pagbisita sa Manluluwas
nakaimpluwensya sa pamaagi sa pagtagad sa mga
Nephite sa usag-usa ug sa unsang paagi sila nagpuyo.
Dayon ipasiksik sa mga estudyante ang 4 Nephi 1:20–43
ang mga hinungdan nga nakaingon sa kalaglagan sa
mga Nephite. Mahimong imong ilista kini sa pisara.
Ang mosunod nga impormasyon makatabang:

• Gamayng bahin sa mga katawhan ang mibulag sa
Simbahan ug mitawag sa ilang mga kaugalingon
nga mga Lamanite (tan-awa sa b. 20).

• Ang mga tawo dunay bahandi ug garbo (tan-awa sa
b. 23–24).

• Wala na nila ang mga butang nga alang kanilang
tanan; nagbulagbulag sila sumala sa ilang pagkabu-
tang, mitukod sila og mga Simbahan aron makaang-
kon og bahandi; ilang gisalikway ang Simbahan ni
Kristo (tan-awa sa mga bersikulo 25–26).

• Daghang mga Simbahan ang mitunga, ug nagsugod
ang paggukod nila sa mga Santos (tan-awa sa mga
bersikulo 29–34).

• Gitudlo ang pagdumot (tan-awa sa b. 39).

• Tinago nga mga kalihokan milambo pag-usab (b. 42).
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• Ang mga katawhan nagsugod sa pagkamapagarbu-
hon sa ilang mga kasingkasing tungod sa ilang hilabi-
hang pagkadato (tan-awa sa b. 43).

Samtang ilang tun-an ang Mormon 1–5, ipapangita sa
mga estudyante ang dugang ebidensya sa pagkadautan
ug dili mahinulsulon nga kinaiya sa mga Nephite.
Hunahunaa ang mosunod:

• Ang kasubo sa sinilotan (tan-awa sa Mormon 2:10–15).

• Si Mormon gitugutan sa katapusang higayon sa pag-
sangyaw og paghinulsol (tan-awa sa Mormon 3:2–3).

• Ang mga Nephite nanghambog sa ilang kaugalingong
kusog ug nagsugod sa pagsulong sa ilang mga kaa-
way (tan-awa sa Mormon 3:9–16).

• Ang espirituhanong kahimtang sa mga Nephite nia-
nang higayona (tan-awa sa Mormon 4:10–12).

PASABUT SA KASULATAN Basaha ang Moroni 8:27.
Unsa ang dakong hinungdan sa kalaglagan sa mga
Nephite? (Garbo.) Unsaon unta nga kini malikayan?
(Pinaagi sa paghinulsol [tan-awa sa Mormon 6:22].)

KINUTLO Ipangutana kon sa unsa nga paagi nga ang
kinutlo nga gikan ni Presidente Ezra Taft Benson atong
magamit ug sa mga Nephite:

“Minahal kong mga kaigsoonan, kinahanglang mangan-
dam kita sa pagtubos sa Zion. Ang sala gayud sa garbo
ang nakapugong nato sa pagtukod sa Zion sa panahon
ni Propeta Joseph Smith. Ang samang sala sa garbo
ang nakapahunong sa pagpahinungod diha sa mga
Nephite….

“Ang garbo mao ang dakong babag sa Zion. Usbon ko:
Ang garbo mao ang dakong babag sa Zion.

“Kinahanglang atong limpyohan ang atong kaugali-
ngon pinagi sa pagbuntog sa garbo.” (sa Conference
Report, Abr. 1989, 7; o Ensign, Mayo 1989, 7).

PANAGHISGUTAN Hisguti ang mosunod:

• Sa unsa nga paagi nga ang kalaglagan sa mga Nephite
magamit nato karon? (tan-awa sa D&P 38:39).

• Naunsang pagkaunsaa nga ang katawhan nga napa-
nalanginan pag-ayo sa ebanghelyo, mga Propeta, ug
sa mga kasulatan mibatok sa Ginoo ug nahimong
dautan kaayo?

• Sa unsang paagiha nga sama kita sa mga Nephite?
Unsaon nato nga makalikay sa gidangatan sa mga
Nephite? Aduna ba sa atong panahon nga nagsubay
sa samang dalan ingon sa mga Nephite?

• Sa unsang paagiha nga ang Ikaduhang Pag-anhi
mahisama sa kalaglagan sa mga Nephite? Sa unsang
paagiha nga kini lahi?

Hagita ang mga estudyante sa pagkat-on gikan sa
kalaglagan sa mga Nephite aron sila makakita nga
takus nga makalahutay sa Ikaduhang Pag-anhi.

KINUTLO Ipangutana kon sa unsa nga paagi nga ang
mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente Benson may
kalabutan sa mga Nephite ug kanato karon:

“Ang Dios makabaton og mapainubsanon nga mga
katawhan. Makapili kita nga magpaubos o mahimong
pugson kita nga magpaubos....

“Makapili kita sa atong mga kaugalingon nga magpau-
bos pinaagi sa paghigugma sa Dios, pagtugyan sa atong
kabubut-on ngadto sa Iyaha, ug paghimo Kaniya nga
una sa atong mga kinabuhi….

“Pilion nato nga magpaubos. Mahimo nato kini. Nasa-
yud ako nga makahimo kita.” (sa Conference Report, 6;
o Ensign, 6–7)
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