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Pasiuna

1

Si Jesus miingon, “Pagtuon kamo
gikan kanako” (Mateo 11:29). Ang
pagkat-on mahitungod sa Manluluwas
ug sa iyang mga kamatuoran usa ka
mahinungdanong parte sa pagpuyo sa
iyang ebanghelyo. Ang imong mga
pagpaningkamut sa pagsiksik sa mga
kasulatan matag adlaw makatabang
kanimo pagpaduol ngadto kaniya, kay
“kining ania gisulat, aron motoo kamo
nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak
sa Dios; ug nga sa pagtoo makabaton
kamog kinabuhi diha sa iyang ngalan”
(Juan 20:31).

Kini nga giya sa pagtuon gibahin-bahin
ngadto sa dinumero nga mga seksyon
nga nahiuyon sa mga leksyon diha sa
Kurso sa Doktrina sa Ebanghelyo sa
Bag-ong Tugon. Ang matag seksyon
naghatag sa basahonon ug mga pangu-
tana sa semana aron sa pagpausbaw sa
imong pagtuon. Ikaw mahimong
mogamit sa mga pangutana aron sa
pagpauswag sa personal nga paggamit
sa mga kasulatan, aron sa pag-agda og
gisentro sa ebanghelyo nga mga panag-
hisgut tali sa mga sakop sa banay, ug sa
pag-andam sa paghimo og makahulu-
ganong mga pagtampo ngadto sa mga
panaghisgut sa klase.

Kini nga giya sa pagtuon usa ka bilil-
hong kapanguhaan alang sa mga
banay. Matag seksyon naglangkob og
usa ka sugyot alang sa usa ka kalihokan
o panaghisgut aron sa pagdugang og
tinguha ug kalainan sa pagkat-on sa
ebanghelyo diha sa panimalay.

Usab giapil sa matag seksyon ang usa
ka kadena nga kasulatan—usa ka lista-
han sa mga tudling sa kasulatan nga
may kalabutan sa basahonon. Ikaw
mahimong buot mosulat niini nga

mga listahan sa likod sa imong bala-
ang mga kasulatan. Ikaw mahimo usab
nga buot mopalambo sa imong kauga-
lingong mga kadena nga kasulatan
pinaagi sa pagpili og mga tudling
gikan sa mga listahan diha sa Giya
ngadto sa mga Kasulatan.

Aron sa pagpatigbabaw sa usa ka kade-
na nga kasulatan diha sa imong bala-
ang mga kasulatan, markahe diha sa
imong balaang kasulatan ang unang
tudling nga anaa sa lista. Tupad niana
nga tudling isulat ang pakisayran
alang sa ikaduhang tudling nga anaa
sa lista. Ipakli ngadto sa ikaduhang
tudling, markahe kini, ug isulat ang
pakisayran alang sa ikatulo nga tud-
ling. Padayon hangtod imong namar-
kahan ang katapusang tudling sa lista,
ug kompletoha ang kadena pinaagi sa
pagsulat sunod niana nga tudling ang
pakisayran alang sa una nga tudling.
Imong magamit kini nga mga kadena
nga kasulatan sa dali nga pagpangita
sa mga tudling sa balaang kasulatan sa
usa ka hinatag nga baruganan sa
ebanghelyo.

Usa ka dugang nga seksyon sa katapu-
san sa giya sa pagtuon naglangkob sa
mga panultihon sa mga propeta sa ula-
hing adlaw mahitungod sa mga panala-
ngin sa pagtuon sa balaang kasulatan.

Ipakigbahin uban sa imong magtutud-
lo sa Doktrina sa Ebanghelyo ang
katungdanan sa pagtabang sa klase
nga mamahimong malampuson. Ang
Ginoo miingon nga ang mga magtu-
tudlo kinahanglan “mosangyaw
. . .pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran”
ug nga kadtong kinsa modawat sa
“pulong sa kamatuoran” kinahanglan
“modawat niini pinaagi sa Espiritu sa



“Nga Unta Kamo Motuo nga si 
Jesus Mao ang Kristo”
Isaias 61:1–3; Hubad ni Joseph Smith, Lucas 3:4–11; 
Juan 1:1–14, 20:31

“Ang Akong Kalag Nagdayeg sa Ginoo”
Lucas 1; Mateo 1
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• Unsa ang atong makat-onan mahi-
tungod kang Jesukristo gikan sa 
Juan 1:1–3, 14? (Bantayi nga “ang
Pulong” sa Juan 1:1, 14 nagpasabut
ngadto sa Manluluwas. Gamita ang
Hubad ni Joseph Smith sa niini nga
mga bersikulo kon anaa.)

• Si Apostol Juan miingon nga “diha ni
[Jesus] mao ang kinabuhi” (Juan 1:4).
Siya usab mipamatuod nga si Jesus
mao “ang tinuod nga Kahayag, diin
mohayag sa matag tawo nga moabut
sa kalibutan” (Juan 1:9). Sa unsa nga
paagi nga ang Manluluwas mihatag
kaninyo og kinabuhi ug kahayag? 

• Unsa nga mga panghitabo o mga
panudlo diha sa Bag-ong Tugon labi
nga nakapadasig o nakatabang kani-
mo? Sa unsa nga paagi nga ang pag-
tuon sa Bag-ong Tugon karong tuiga

makatabang pagpalig-on sa imong
pagpamatuod mahitungod kang
Jesukristo?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang Juan 1:1–3 o Hubad ni
Joseph Smith, Juan 1:1–3. Ipatin-aw
nga si Jesus (“ang Pulong” sa Juan
1:1–3) milalang sa yuta ubos sa pagdu-
mala sa Langitnong Amahan. Panuroy
isip usa ka banay, paghatag og igo nga
pagpakabana sa daghang mga maanin-
dot nga mga butang nga gilalang.

Kadena nga Kasulatan: Ang Gimando
na Daan nga Misyon Ni Jesukristo

Juan 1:1–5 Mosiah 3:5–10
Juan 1:9–17 Isaias 61:1–2
Abraham 3:22–27 Lucas 4:16–21
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• Unsay imong makat-onan mahitu-
ngod kang Maria gikan sa iyang mga
pagpakighinabi uban kang anghel
Gabriel ug kang Elisabet? (Tan-awa

sa Lucas 1:26–38, 45–49, tan-awa
usab sa Alma 7:10.) Unsay imong
mahimo nga makasunod sa iyang
ehemplo?
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kamatuoran” (D&P 50:17, 19). Adto
ngadto sa klase nga andam sa pagtam-
po og mga panabut, pangutana og
mga pangutana, pakigbahin og mga
kasinatian, padayag og pagpamatuod,
ug paminaw nga matalagdon sa mag-
tutudlo ug sa ubang mga sakop sa
klase. Kon imo nang natun-an ang
basahonon ug nakapamalandong sa

mga pangutana dinhi niini nga giya sa
pagtuon, ikaw mamahimong labaw
nga maandam nga mosinati sa katu-
manan sa mga pulong sa Ginoo sa
diha nga siya miingon, “Siya nga nag-
sangyaw ug siya nga nakadawat, 
nakasabut sa usag usa, ug ang duha
makadawat og kaayohan ug maglipay
nga maghiusa” (D&P 50:22).



“Diha Kaninyo Natawo. . . ang Manluluwas”
Lucas 2; Mateo 2
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• Unsa ang mga kahimtang sa pagkata-
wo ni Jesus? (Tan-awa sa Lucas 2:7.)
Sa unsa nga mga paagi nga ang mga
katawhan karon modumili sa pagha-
tag og lawak alang sa Manluluwas
diha sa ilang mga kinabuhi? Unsa
may imong mahimo aron sa pagha-
tag og lawak alang kaniya diha sa
imong kinabuhi?

• Ngano nga si Jesus mianhi sa kalibu-
tan? (Tan-awa sa 3 Nephi 27:13–16.)

• Unsa ang gihimo sa mga “mago
gikan sa sidlakan” sa diha nga ilang
nakit-an ang batang Jesus? (Tan-awa
sa Mateo 2:11.) Unsa nga mga gasa
ang imong mahalad ngadto sa
Ginoo?

• Ingon nga batan-on, si Jesus “mitu-
bo sa kaalam ug sa gidak-on, ug sa
kahimuot diha sa Dios ug sa tawo”
(Lucas 2:52). Sa lain nga pagkasulti,
siya milambo sa pangsalabutan, sa
panglawasnon, sa pagkaespirituha-
non, ug sa pagkakatilingbanon.

Unsa ang uban nga piho nga mga
butang nga imong mahimo aron
motubo sa pangsalabutan, sa pang-
lawasnon, sa pagkaespirituhanon ug
sa pagkakatilingbanon?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basa og mga linya gikan sa pipila ka
mga himno o mga awit sa Primarya
mahitungod sa pagkatawo ni Jesus,
ug dapita ang mga sakop sa banay sa
pag-ila sa mga himno o mga awit.
Kanta og usa sa mga himno o mga
awit isip usa ka banay, ug hisguti ang
kamahinungdanon sa paghinumdum
sa pagkatawo ni Jesus sa tibuok tuig
kaysa sulod sa panahon sa kapasko-
han lamang.

Kadena nga Kasulatan: Pagkatawo
ni Jesus

Isaias 9:6 1 Nephi 11:13–21
Helaman 14:1–8 Lucas 2:7–14
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• Sa unsa nga paagi nga ang mga
panig-ingnan ni Elisabet, Zacarias,
Juan Bautista, Maria, ug Jose nakata-
bang kanimo nga makakita sa pag-
kahalangdon sa Manluluwas ug
makapauswag sa imong hugot nga
pagtuo diha kaniya? Sa unsa nga
paagi ikaw makatabang sa uban sa
pag-uswag sa ilang hugot nga pag-
tuo diha ni Jesukristo?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang Lucas 1:16, ug hisguti ang
kamahinungdanon sa pagtabang sa
katawhan sa pagbalik “ngadto sa

Ginoo” pinaagi sa pagpakigbahin sa
ebanghelyo uban kanila. Paghimo og
listahan sa mga sakop sa banay o mga
higala kinsa dili mga sakop sa Simbahan
o kinsa mga sakop nga dili kaayo aktibo
sa Simbahan. Mag-ampo isip usa ka
banay alang sa giya sa paghukom kinsa
ang inyong mabahinan sa ebanghelyo
ug unsaon paghimo niini.

Kadena nga Kasulatan: Mga Panagna
mahitungod kang Juan Bautista

Isaias 40:3 Lucas 1:13–17
1 Nephi 10:7–10 Lucas 1:67, 76–79



“Pagpakatawo Pag-usab”
Juan 3–4

“Pag-andam Kamo sa Dalan sa Ginoo”
Mateo 3–4; Juan 1:35–51
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• Unsa nga mensahe ang gisangyaw ni
Juan aron pag-andam sa katawhan
alang sa pag-anhi sa Manluluwas?
(Tan-awa sa Mateo 3:1–2.) Unsa ang
gipasabut sa paghinulsol? (Tan-awa
sa 2 Mga Taga-Corinto 7:9–10; Lucas
19:8; Mosiah 7:33; D&P 1:31–32;
58:42–43.)

• Sa pagbasa nimo mahitungod sa
panagtagbo sa Manluluwas kang
Satanas didto sa kamingawan, unsay
imong makat-onan mahitungod sa
pagsagubang sa mga tentasyon?
(Tan-awa sa Mateo 4:1–11. Tan-awa
usab ang Hubad ni Joseph Smith sa
Mateo 4:1, 5–6, 8–9, ug 11.)

• Human makadawat sa pagpamatuod
nga si Jesus mao ang Mesiyas, giun-
sa ni Felipe pagtubag ang mga pag-
duda ni Natanael? (Tan-awa sa Juan
1:43–46.) Unsa ang imong mabuhat
aron sa pagdapit sa uban sa “pagdu-
ol ug pagtan-aw” sa Manluluwas?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pag-andam og leksyon aron sa pagta-
bang sa mga sakop sa banay kinsa
nangandam alang sa bunyag o aron sa
paghisgut og mga pamaagi aron sa pag-
tabang sa mga kinabig kinsa hapit na
bunyagan. Hisguti ngano si Jesus nagki-
nahanglan og bunyag (Mateo 3:13–15;
2 Nephi 31:6–9) ug ngano nga kita nag-
kinahanglag bunyag (2 Nephi 31:5,
10–12; D&P 20:71–73; 49:13–14).
Dapita ang mga sakop sa banay kinsa
nabunyagan na sa pagsugilon kabahin
kanus-a sila nabunyagan ug mopadayag
sa ilang mga pagbati kabahin sa mga
panalangin nga ilang nadawat tungod
kay sila nabunyagan.

Kadena nga Kasulatan: Paghinulsol

Lucas 15:3–10 1 Juan 1:8–9
2 Mga Taga- Mateo 3:1–2

Corinto 7:9–10 D&P 58:42–43
Alma 34:31–34
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• Si Jesus miingon kang Nicodemo
nga “gawas kon ang tawo igaanak
pag-usab, dili siya makakita sa ging-
harian sa Dios” ( Juan 3:3). Unsay
ipasabut sa pagpakatawo pag-usab?
(Tan-awa ang kadena nga kasulatan
sa ini nga seksyon.)

• Basaha ug pamalandongi ang Alma
5:14–31 ingon nga si Alma nakigsul-
ti kanimo. Unsay imong kinahang-
lan nga buhaton sa personal aron
mamahimo “sa espirituhanon nga
paagi matawo sa Dios”? (Alma 5:14).

• Si Jesus miingon ngadto sa babaye
nga taga-Samaria nga siya makaha-
tag kaniya og “buhi nga tubig”
(Juan 4:10). Unsa kaha alang kani-
mo ang gipasabut sa “buhi nga
tubig”? (Tan-awa sa 1 Nephi 11:25;
D&P 63:23.) Unsaon nato pag-ang-
kon og buhi nga tubig? Sa unsa nga
paagi kining buhing tubig nakapa-
nalangin kanimo? 

5



“Gikuha [Niya] ang Atong mga Kaluyahon, 
ug Gipas-an Niya ang Atong mga Sakit”
Marcos 1–2; 4:35–41; 5; Lucas 7:11–17

“Diha-diha Gibiyaan ang Ilang mga Laya”
Lucas 4:14–32; 5; 6:12–16; Mateo 10
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• Ngano nga mahinungdanon nga si
Jesus motawag og mga Apostoles?
(Tan-awa sa Mateo 9:36– 38; 16:19;
Marcos 3:14–15; Juan 20:19–21, 23;
Mga Taga-Efeso 4:11–15.) Ngano nga
mahinungdanon nga ang Ginoo
mitawag og mga Apostoles karon?

• Unsay imong nakat-onan mahitu-
ngod sa mga gahum ug mga kapa-
ngakohan sa mga Apostoles gikan sa
tambag ni Jesus diha sa Mateo 10?
Sa unsa nga paagi nga imong makit-
an ang mga ulahing mga adlaw nga
mga Apostoles nagtuman niini nga
mga kapangakohan?

• Sa unsa nga paagi nga ikaw napana-
langinan sa pagsunod sa tambag sa
usa ka apostol?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Ipakita ang tsart sa Kinatibuk-ang mga
Kadagkoan gikan sa pinaka bag-o nga
isyu sa komperensya sa magasin sa
Simbahan sa inyong lugar. Tabangi ang
mga sakop sa banay pag-ila ug pagkat-on
sa mga pangalan sa mga sakop sa Unang
Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles. Ipakigbahin ang
imong mga pagbati kabahin sa panala-
ngin nga madumala pinaagi sa mga pro-
peta ug mga apostoles.

Kadena nga Kasulatan: Ang Balaang
Tawag sa usa ka Apostol

Lucas 6:13 D&P 107:23
Mateo 10:5–8 D&P 107:33, 35
Mga Taga- D&P 112:14

Efeso 4:11–15 D&P 112:19–22
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• Ang milagro usa ka dili ordinaryo
nga hitabo pinaagi sa balaanon o
espirituhanon nga gahum (Bible
Dictionary, “Miracles,” 732–33).
Ngano nga si Jesus mihimo og mga

milagro atol sa iyang mortal nga
pangalagad? (Tan-awa sa Mateo
9:27–30; Marcos 1:27; 2:10–11; 5:19
alang sa pipila ka mga tubag ngadto
niini nga mga pangutana.)
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Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Hatagi ang matag sakop sa banay og
baso. Butangi og tubig ang matag
baso, ug dapita ang mga sakop sa
banay sa pag-inom sa tubig. Pangutan-
a ang mga sakop sa banay kon sa
hunahuna nila magkinahanglan pa
sila moinum og laing tubig. Dayon
basaha ang Juan 4:1–15, ug tuki-a ang
mga pangutana diha sa ikatulo nga
parapo sa niini nga seksyon.

Ipamatuod nga kon kita moduol ngad-
to kang Kristo ug mopuyo sa iyang
ebanghelyo, kita makadawat og “kina-
buhing dayon” ( Juan 4:14).

Kadena nga Kasulatan: Pagpakatawo
Pag-usab”

Juan 3:3–5 Mosiah 27:25–26
Juan 3:16–17 Alma 5:14–16
Mosiah 5:1–7 Alma 22:15–18



Ang Wali sa Ibabaw sa Bungtod: 
“Usa ka Labing Maayo nga Paagi”
Mateo 5
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• Sa unsa nga paagi nga ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw
mamahimong “kahayag alang sa
kalibutan”? (Mateo 5:14; tan-awa
usab sa bersikulo 16).

• Sa unsa nga paagi nga ang mga
panudlo sa Manluluwas diha sa
Mateo 5:22–24, 28, 34–37, 39–40, 
ug 44–48 mas taas nga mga balaod
kaysa sa mga balaod nga gihisgutan
diha sa Mateo 5:21, 27, 33, 38 ug
43?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga pag-
tulun-an diha sa Wali sa Ibabaw sa
Bungtod makatabang kanato “pagdu-
ol ngadto ni Kristo, ug nga mahing-
pit diha kaniya”? (Moroni 10:32).

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Sa pisara, poster board, o sa usa ka papel,
isulat ang mosunod nga panultihon (o
laing panultihon nga mas gamit alang
sa mga sakop sa banay): Ang mga panud-
lo diha sa Wali sa Ibabaw sa Bungtod
makatabang kanako sa tulunghaan.
Hangyoa ang mga sakop sa banay sa
pagbasa og pipila ka mga tudling diha
sa Mateo 5 ug hisguti unsaon niana nga
mga tudling may kalabutan ngadto sa
panultihon nga imong gisulat.

Kadena nga Kasulatan: Paghingpit
pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo

Mateo 5:48 Moroni 10:32–33
Ether 12:27 D&P 76:68–70
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• Ngano sa imong hunahuna ang
hugot nga pagtuo kinahanglan nga
mag-una sa mga milagro? Ngano
nga ang mga milagro lamang dili
makahatag og lig-on nga sukaranan
alang sa hugot nga pagtuo?

• Ngano nga ang mga milagro nga
gipanghimo ni Jesus sa panahon 
sa iyang mortal nga kinabuhi mahi-
nungdanon kanimo? Ngano nga
mahinungdanon nga makahibalo
nga siya nagpadayon sa paghimo 
og mga milagro karon? Unsay ubang
mga ehemplo sa moderno nga mga
milagro?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Dapita ang mga sakop sa banay sa pag-
asoy og mga milagro nga nahitabo
diha sa ilang mga kinabuhi o sa mga
kinabuhi sa mga tawo nga ilang kaila.

Kadena nga Kasulatan: Mga Milagro
ug Hugot nga Pagtuo diha kang
Jesukristo

2 Nephi 27:23 Ether 12:12
Marcos 1:34 Mormon 9:15–21
3 Nephi 17:5–10



“Unaha Ninyo Pagpangita ang 
Gingharian sa Dios”
Mateo 6–7
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• Unsa ang mahimong ganti sa mga
tawo kinsa mobuhat og maayo nga
mga butang aron makit-an sa uban?
(Tan-awa sa Mateo 6:2, 5, 16.) Unsa
nga mga butang nga malagmit
atong buhaton aron makit-an sa
uban kaysa pagpahimuot sa Dios?
Sa unsa nga paagi nga kita maka-
limpyo sa atong mga tinguha sa
pag-alagad ug paghimo og uban 
nga maayong mga buhat?

• Ang pagtulun-an diha sa Mateo 7:12
sa kasagaran gitawag og Bulawanon
nga Lagda. Unsa nga mga kasinatian
ang nakapakita kanimo sa bili niini
nga baruganan? Sa unsa nga paagi
nga sa pagsunod sa Bulawanon nga
Lagda makahimo kanato nga labaw
nga maayong mga tinun-an ni
Jesukristo?

• Si Jesus misaad nga kon kita “mangi-
ta . . .pag-una sa gingharian sa Dios,”
kita pagahatagan sa tanan nga uban
nga mga butang nga atong gikina-
hanglan (Mateo 6:33). Unsa nga mga
kasinatian ang nakatabang kanimo
sa pag-angkon og pagpamatuod niini
nga saad?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

1. Pakita og usa ka bato ug pinundok
nga balas. Pangutana sa mga sakop sa
banay unsa nga materyal ang ilang
gamiton para sa tukuranan sa usa ka
balay. Basaha ang Mateo 7:24–27, ug
tukia unsaon sa pagtukod sa atong
mga kinabuhi ibabaw sa mga pagtu-
lun-an sa Manluluwas susama sa pag-
tukod og usa ka balay ibabaw sa
lig-on nga tukuranan nga bato.

2. Pakita og mapa. Pangutana sa mga
sakop sa banay unsaon sa usa ka
mapa nga makatabang kanila sa
pagplano og usa ka biyahe. Kon ang
imong banay bag-ohay pa lamang
nagbiyahe o sa dili madugay mobi-
yahe, paghisgut giunsa paggamit sa
mapa o unsaon paggamit ang mapa
alang sa biyahe. Ipatin-aw nga sa
atong pagpanaw padulong sa kina-
buhing dayon, ang mga balaang
kasulatan ug ang mga panudlo sa
mga buhing propeta sama sa usa ka
mapa, nagtabang kanato nga maka-
hibalo unsaon pag-uli ngadto sa
atong Langitnong Amahan.

Kadena nga Kasulatan: Pagpuyo
ingon nga mga Tinun-an ni Kristo

Mateo 16:24–25 Juan 13:35
Mateo 7:21 2 Nephi 31:10–13
Juan 8:31 Moroni 7:48
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“Ug Iyang Gisuginlan Sila sa Daghang mga 
Butang Pinaagi sa mga Sambingay”
Mateo 13
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• Unsa ang buot ipasabut sa sambi-
ngay sa magpupugas? (Tan-awa sa
Mateo 13:3–8, 18–23.) Ngano sa
imong hunahuna nga ang sambi-
ngay labaw nga nagpunting diha sa
yuta kay sa magpupugas o sa liso?

• Unsa nga pagdapit ang gihimo ni
Jesus human siya mipadayag sa sam-

bingay sa magpupugas? (Tan-awa sa
Mateo 13:9.) Unsa sa imong huna-
huna ang gipasabut sa pulong
dungog niini nga pagdapit? Unsa ang
gipasabut sa motan-aw apan wala
makakita ug maminaw apan wala
makadungog? (Tan-awa sa Mateo
13:13–15.)
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• Unsa ang uban nga mga panig-ing-
nan sa mga kabudlay nga atong
gipas-an niini nga kinabuhi? Sa unsa
nga paagi nga ang Ginoo “makaha-
tag [kanato] og pahulay” gikan niini
nga mga kabudlay? (Tan-awa sa
Mateo 11:28–30.) Unsa ang gipasabut
sa pagsangon sa yugo ni Kristo diha
kaninyo? (Tan-awa ang kadena nga
kasulatan dinhi niini nga seksyon.)

• Ang babaye kinsa misulod sa balay
ni Simon nga Pariseo nagdala sa
kabudlay sa sala (Lucas 7:37). Unsa
ang gibuhat sa babaye nga nakapa-
himo ni Jesus sa pagkuha sa iyang
kabudlay? (Tan-awa sa Lucas 7:38,
44–50.) Unsa ang atong mahimo
aron ang Manluluwas mokuha sa
kabudlay sa sala gikan sa atong mga
kinabuhi?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pakupti sa usa ka sakop sa banay ang
usa ka abli, walay sulod nga sudlanan
sama sa bag, o kahon. Hangyo-a ang
ubang mga sakop sa banay sa pagbu-

tang og mga butang ngadto sa sudla-
nan, tagsa-tagsa. Kon ang sudlanan
bug-at na, pagdapit og usa ka sakop sa
banay sa pagtabang sa pagdala niini.
Ipatin-aw nga ang mga butang nagti-
mailhan sa mga kabudlay nga atong
gidala, sama sa kalisdanan ug kasub-
anan. Ang tabang gikan sa ikaduhang
sakop sa banay nagtimailhan sa pahu-
lay nga ang Manluluwas gatanyag
kanato samtang kita moduol kaniya
dihang kita “nabudlayan ug nabug-
atan” (Mateo 11:28). Basaha ang
Mateo 11:28–30 ug Mosiah 24:8–15,
ug tabangi ang mga sakop sa banay sa
pagsabut nga kon kita mosunod sa
Manluluwas, siya mohupay sa atong
mga kabudlay ug mohimo kanila nga
magaan.

Kadena nga Kasulatan: “Isangon
Ninyo ang Akong Yugo diha
Kaninyo,. . . ug Makakaplag Kamog
Pahulay”

Mateo11:28–30 D&P 54:10
Mosiah 24:8–15 D&P 59:23
Alma 12:33–35

“Isangon Ninyo ang Akong Yugo diha 
Kaninyo, ug Pagkat-on Kamo Gikan Kanako.”
Mateo 11:28–30, 12:1–13; Lucas 7:36–50; 13:10–17

10



“Ako Mao ang Pan nga Nagahatag 
og Kinabuhi”
Juan 5–6; Marcos 6:30–44; Mateo 14:22–33

9

• Si Jesus mihagit sa mga pangulo sa
mga Judeo sa “pagsiksik sa mga kasu-
latan” (Juan 5:39). Unsa ang kalai-
nan tali sa pagsiksik sa mga kasulatan
ug sa pagbasa kanila? Sa unsa nga
paagi nga ikaw nakahimo sa imong
kinaugalingon ug sa banay nga pag-
tuon sa kasulatan nga labawng maka-
huluganon? Sa unsa nga paagi nga
ikaw napanalanginan samtang ikaw
nagsiksik sa mga balaang kasulatan?

• Ngano nga ang pagtuo ni Pedro
mikupoy samtang siya naglakaw iba-
baw sa tubig? (Tan-awa sa Mateo
14:30.) Sa unsa nga kita usahay
makahimo og susama nga mga
sayop kon ang mga kalisud moabut?

• Sa unsa nga paagi nga ang “pan nga
naghatag og kinabuhi” usa ka tukma
nga paghulagway sa Manluluwas ug
sa mga panalangin nga iyang gitan-
yag kanato? (Tan-awa sa Juan 6:35,
47–51.) Sa unsa nga paagi nga kita
makakaon sa “pan nga naghatag og
kinabuhi”? (Tan-awa sa Juan 6:47,
51–54; Mateo 26:26–28; Alma
5:33–35, D&P 20:77.)

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang Mateo 14:22–32. Ipakita
nga si Pedro mipakita og dakong pag-
tuo sa dihang siya milakaw sa tubig,
apan siya misugod sa pagtidlum sa
dihang siya nahadlok. Pakita og litrato

12

• Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga
ang mga sambingay sa liso sa musta-
sa ug sa igpapatubo mahitungod sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw
(Teachings of the Prophet Joseph Smith,
sel. Joseph Fielding Smith [1976],
98–100). Sa unsa nga paagi imong
nakit-an ang buluhaton sa Dios nga
mitubo ingon sa gihulagway niini
nga mga sambingay?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Kuha og 14 ka mga gagmay nga mga
piraso nga papel. Sa matag piraso nga
papel isulat ang usa sa mga mosunod
nga mga pulong, nga may labut ngadto
sa sambingay sa trigo ug ang mga bung-
layon: (1) ang magpupugas, (2) ang Ginoo
ug ang iyang mga Apostoles, (3) ang maa-
yong liso, (4) ang mga matarung nga mga

sakop sa Simbahan, (5) ang umahan, 
(6) ang kalibutan, (7) ang mga bunglayon,
(8) ang dautan, (9) ang kaaway, (10) ang
yawa, (11) ang ani, (12) ang katapusan 
sa kalibutan, (13) ang mga mag-aani, ug
(14) ang mga anghel. Sa pagtuon pag-
usab sa sambingay sa trigo ug ang mga
bunglayon, sagol-sagula ang mga piraso
nga papel. Ipahimo sa mga sakop sa
banay sa pagparis-paris sa mga tawo,
mga butang, ug mga aksyon nga anaa
sa sambingay uban sa ilang mga buot
ipasabut. Ikaw mahimong mobasa sa
Mateo 13:24–30, 36–43 ug Doktrina ug
mga Pakigsaad 86:1–7 sa pagpahigayon
nimo niini nga panaghisgut.

Kadena nga Kasulatan: “Mga
Dalunggan nga Makadungog”

Mateo 13:9–16 Alma 10:2–6
Mosiah 2:9 Alma 12:9–11



“Hatagan Ko Ikaw sa mga 
Yawe sa Gingharian”
Mateo 15:21–17:9

10

• Si Jesus miingon ngadto kang Pedro,
“Sa ibabaw niining bato pagatukoron
ko ang akong iglesia” (Mateo 16:18).
Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga
ang bato nga gipasabut ni Jesus mao
ang pagpadayag (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph
Fielding Smith [1976], 274). Sa unsa
nga paagi nga ang pagpadayag mao
ang tukuranan sa Simbahan sa
Ginoo?

• Si Elder David B. Haight mitudlo
nga ang Transpigurasyon ni Jesus
“alang sa atong espirituhanon nga
kahayag ug ingon man alang niadto
kinsa mga personal nga mga saksi”
(diha sa Conference Report, Abr.
1977, 8; o Ensign, Mayo 1977, 7).
Unsa ang imong makat-unan gikan
sa Transpigurasyon aron sa pagta-
bang kanimo kon ikaw nagkina-
hanglan og espirituhanong kalig-on?
(Tan-awa sa Mateo 17:1–5.) 

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang Mateo 16:13–17. Ipatin-aw
nga si Pedro nakabaton og pagpamatu-
od kang Jesukristo pinaagi sa pagpada-
yag ug nga kita makabaton og
pagpamatuod mahitungod sa
Manluluwas sa sama nga paagi. Sultihi
ang mga sakop sa banay mahitungod sa
giunsa nimo pagkadawat og pagpama-
tuod kang Jesukristo ug unsa ang
imong padayon nga gihimo aron
malig-on ang imong pagpamatuod.
Kon angayan, hangyo-a ang mga sakop
sa banay sa paghatag sa ilang mga pag-
pamatuod. Awhaga sila sa pagpalig-on
sa ilang mga pagpamatuod pinaagi sa
adlaw-adlaw nga pag-ampo, pagtuon sa
balaang kasulatan, ug masulundon sa
mga kasugoan sa Dios.

Kadena nga Kasulatan: Pinadayag

Mga Proverbio Mga Taga-
29:18 Galacia 1:11–12

Amos 3:7 2 Pedro 1:20–21
1 Mga Taga- Alma 5:46

Corinto 2:9–12 Moroni 10:5
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ni Jesukristo, ug ipasalig sa mga sakop
sa banay nga bisan tuod nga usahay
adunay mga kasamok nga mopalibut
kanila, sila mahimong makabuntog sa
kahadlok pinaagi sa paghinumdum sa
Manluluwas ug sa pagsunod kaniya.
Hangyoa ang mga sakop sa banay sa
pag-asoy mahitungod sa mga panahon
kanus-a sila nakabuntog sa kahadlok

pinaagi sa paghinumdum kang
Jesukristo ug sa iyang mga pagtulun-an.

Kadena nga Kasulatan: Ang mga
Balaang Kasulatan Nagpamatuod
kang Kristo

Juan 5:39 Mga Buhat 18:28
Juan 20:31 2 Nephi 25:26



“Ako Mao ang Kahayag alang sa Kalibutan”
Juan 7–8

11

• Unsa ang gitudlo ni Jesus sa mga
katawhan nga buhaton aron maka-
angkon og pagpamatuod sa iyang
mga pagtulun-an? (Tan-awa sa Juan
7:17.) Sa unsa nga paagi nga ikaw
makagamit niini nga panudlo diha
sa imong kinabuhi?

• Unsa ang gipasabut nga si Jesus mao
ang kahayag alang sa kalibutan?
(Tan-awa sa kadena nga kasulatan

dinhi niini nga seksyon.) Sa unsa
nga paagi nga ikaw makatabang sa
uban nga makakita sa kahayag nga
gitanyag ni Kristo? (Tan-awa sa
Mateo 5:16; 28:18–20; Mga Taga-
Filipos 2:14–15.)

• Unsa ang gisaad ni Jesus niadtong
kinsa mopadayon sa pagsunod kani-
ya? (Tan-awa sa Juan 8:31–32.) Unsa
ang mapalingkawas kanato sa kama-

15

“Kinsa ang Akong Silingan?”
Mateo 18; Lucas 10

• Unsa ang tambag ni Jesus ngadto
niadto kinsa magtinguha sa pagkab-
ot ug tinuod nga kabantog diha 
sa iyang gingharian? (Tan-awa sa
Mateo 18:2–4; Marcos 9:35.) Sa unsa
nga paagi nga kita mahimong labaw
nga sama sa bata ug labaw nga
masugtanon ngadto sa kabubut-on
sa atong Amahan sa Langit?

• Sa pagtudlo sa sambingay sa walay
kalooy nga sulugoon, si Jesus miha-
tag og gibug-aton sa kamahinungda-
non sa pagpasaylo sa uban (Mateo
18:23–35.) Sa unsa nga paagi nga
kita sama sa mga sulugoon sa hari
diha sa atong utang ngadto sa
Ginoo? Unsa ang imong makat-
unan gikan sa panig-ingnan sa hari
sa pagpasaylo sa uban? Unsa ang
pipila ka mga kakuyaw sa dili pagpa-
saylo sa uban? (Tan-awa sa Mateo
18:34–35.)

• Unsa ang imong makat-onan 
gikan sa sambingay sa maayong
Samarianhon? (Tan-awa sa Lucas
10:25–37.) Sa unsa nga paagi ikaw

napanalanginan pinaagi “sa maa-
yong mga Samarianhon”? Sa unsa
nga paagi ikaw mamahimong
“maayong Samarianhon”? (Tan-awa
sa Mosiah 4:26.)

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang sambingay sa maayong
Samarianhon (Lucas 10:25–37). Hatagi
og igong pagtagad ang pagdapit sa
Manluluwas sa pag “lakaw, ug mobu-
hat ka sa ingon” (Lucas 10:37). Dayon
pagbuhat og listahan sa imong mga
higala, mga paryente, ug ubang mga
kaila, hangyoon ang matag sakop sa
banay sa pagtampo bisag usa ka
pangalan ngadto sa lista. Paghimo og
mga plano sa pag-alagad sa usa o duha
sa mga tawo nga anaa sa listahan sa
umaabot nga semana.

Kadena nga Kasulatan: “Higugmaa
ang Imong Silingan”

Lucas 10:25–37 Juan 13:34–35
Levitico 19:18 Mosiah 2:17
Mateo 22:35–40 D&P 38:24–25

14



“Ako Buta Kaniadto, 
Karon Ako Makakita Na”
Juan 9–10

12

• Si Jesus miayo sa usa ka tawo kinsa
natawo nga buta ( Juan 9:1–7). Sa
unsa nga paagi nga ang pagpamatu-
od sa naayo nga tawo mitubo sam-
tang siya nagpadayon sa pagpaambit
niini? (Tan-awa sa Juan 9:11, 17, 33,
ug 38.) Sa unsa nga paagi nga ang
imong pagpamatuod mitubo sam-
tang ikaw nagpaambit niini?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga gini-
kanan sa tawo kinsa nabuta mitubag
sa dihang ang mga Pariseo nanguta-
na kanila mahitungod sa milagro?
(Tan-awa sa Juan 9:18–23.) Ngano
nga ang mga ginikanan mitubag sa
niini nga paagi? (Tan-awa sa Juan
9:22.) Sa unsa nga paagi nga kita
usahay sama sa mga ginikanan niini
nga tawo? Sa unsa nga paagi nga
kita mahimong labaw nga magmai-
sugon sa atong mga pagpamatuod?

• Sa paghisgut ni Jesus mahitungod sa
magbalantay sa mga karnero ug sa

iyang mga karnero, kinsa ang gipasa-
but nga mao ang mga karnero? (Tan-
awa sa Juan 10:4, 27.) Kinsa ang
magbalantay sa mga karnero? (Tan-
awa sa Juan 10:11.) Unsa ang uban
nga mga hiyas sa maayong magba-
lantay? (Tan-awa sa Juan 10:3–4, 7,
9–15.) Sa unsa nga paagi nga si Jesus
mao ang hingpit nga panig-ingnan sa
usa ka magbalantay sa mga karnero?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha sa Juan 9:1–38, paghangyo sa
mga sakop sa banay sa pagpangita og
mga pamaagi ang Manluluwas mita-
bang sa buta nga tawo nga makakita
sa pisikal ug sa espirituhanon. Tukia
unsaon nga ang espirituhanong pag-
kakita ug pisikal nga pagkakita susama
ug managlahi. Hangyoa ang mga
sakop sa banay sa paghisgut og mga
pamaagi nga sila makapataas sa ilang
abilidad nga “makakita” sa mga kama-
tuoran sa ebanghelyo.

16

tuoran? (Tan-awa sa Juan 8:33–34.)
Sa unsa nga paagi nga ang pagbuhat
og sala makapahimo kanato nga 
ulipon? (Tan-awa sa Alma 12:11;
34:35.) Sa unsa nga paagi nga ang
pagkahibalo sa kamatuoran nakapa-
himo kanimo nga gawasnon?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Palunga ang mga suga sa lawak, ug
isira ang mga kurtina o mga taptap.
Paghangyo og usa ka sakop sa banay sa
paghimo og yano nga buluhaton nga
nagkinanglan sa pagtan-aw, sama sa
pagbasa og balaang kasulatan o sa pag-
hulagway og litrato. Dayon pasigaa ang

mga suga, ablihi ang mga kurtina o
mga taptap, ug hangyoa ang sakop sa
banay sa paghimo sa buluhaton pag-
usab. Hisguti ngano nga sayon buha-
ton ang buluhaton kon nagsiga ang
suga. Basaha sa Juan 8:12, ug hangyoa
ang mga sakop sa banay sa paghisgut
og mga pamaagi nga si Jesukristo mao
ang kahayag sa kalibutan.

Kadena nga Kasulatan: Jesukristo—
“Ang Kahayag sa Kalibutan”

Juan 8:12 Alma 38:9
Mga Salmo 27:1 3 Nephi 15:9
Isaias 2:5 D&P 88:6–13



Kadena nga Kasulatan: Jesukristo—
“Ang Maayong Magbalantay”

Mga Salmo 23:1–6 Juan 10:11
Isaias 40:11 Mosiah 26:21
Ezekiel 34:11–12 Alma 5:60

“Siya Nawala, ug Siya Hingkaplagan Na”
Lucas 15:17

“Unsa ang Akong Buhaton aron Makapanunod 
Ako sa Kinabuhing Dayon?”
Marcos 10:17–30; 12:41–44; Lucas 12:13–21; 14; 16
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• Unsa nga mga panalangin ang labaw
nga mahinungdanon kay sa kagami-
tan nga mga kabtangan? (Tan-awa sa
Lucas 12:31–34; D&P 6:7 alang sa
uban nga mga panig-ingnan.)

• Ngano nga daghan nga mga tawo
ang mobutang sa ilang mga kasing-
kasing diha sa kalibutanon nga
bahandi bisan pa sila nahibalo nga
kini temporaryo lamang? Sa unsa
nga paagi nga kita makatino kon
kita nabalaka ba sa hilabihan sa
materyal nga mga katigayunan?

• Unsa ang gihangyo sa Ginoo nga
inyong isakripisyo? Sa unsa nga paagi
nga kamo napanalanginan tungod sa
paghimo niini nga mga sakripisyo?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pagbutang og mga han-ay sa mga kasu-
latan sa usa ka tumoy sa lawak ug usa
ka pirasong kwarta sa pikas tumoy.
Pagdapit og usa ka sakop sa banay sa

pagsulay sa paglakaw sa tul-id nga linya
padulong ngadto sa mga kasulatan
samtang magtan-aw sa kwarta. Kon ang
sakop sa banay naglisud sa pag-abut sa
mga kasulatan, pangutan-a ngano kini
malisud. Kon siya nakaabut sa mga
kasulatan, pangutan-a unsa kadugaya
nga siya makapadayon nga dili moliko
gikan sa tul-id nga linya. Basaha ang
Marcos 10:17–24, ug ipasabut nga kita
dili makasulod sa gingharian sa Dios
(nga gipanig-ingnan sa mga kasulatan)
kon kita mopunting sa atong atensyon
diha sa kalibutanong mga katigayunan
(nga gipanig-ingnan sa kwarta). Tukia
unsaon pagpalambo ug pagpatunhay
og tukmang mga kinaiya mahitungod
sa mga materyal nga mga katigayunan.

Kadena nga Kasulatan: Pagpangita
sa Gingharian sa Dios

Mateo 6:19–21 Jacob 2:18–19
Mateo 6:33 D&P 6:6–7
Marcos 10:28–30

17

• Unsa ang imong makat-onan gikan
sa mga panglihok sa magbalantay sa
mga karnero diha sa sambingay sa
nawala nga karnero ug sa babaye sa
sambingay sa usa ka pirasong pilak?
(Tan-awa sa D&P 18:10–13.) Sa unsa

nga paagi nga ang usa ka tawo
“mawala”? Unsa ang atong kapanga-
kohan ngadto kanila kinsa nawala?
(Tan-awa sa Lucas 15:4–5, 8; Alma
31:34–35.)

18



“Ang Imong Hugot nga Pagtuo 
Nakaluwas Kanimo”
Lucas 18:1–8, 35–43; 19:1–10; Juan 11

14

• Sa unsa nga paagi nga ang buta nga
tawo nga duol sa Jerico mipakita
nga siya adunay hugot nga pagtuo
diha sa Ginoo? (Tan-awa sa Lucas
18:38–42.) Sa unsa nga paagi nga
kamo napanalanginan samtang
kamo nagpakita sa inyong hugot
nga pagtuo kang Jesukristo?

• Giunsa pagpakita ni Zaqueo sa iyang
dako nga tinguha nga makakita ni
Jesus? (Tan-awa sa Lucas 19:3–4.)
Unsa ang gisulti ni Jesus ngadto ni
Zaqueo human siya makakita kaniya
diha sa kahoy? (Tan-awa sa Lucas
19:5.) Unsa ang gitubag ni Zaqueo
sa mga pulong ni Jesus? (Tan-awa sa
Lucas 19:6.) Unsa ang atong mabu-
hat aron pagdawat sa Manluluwas
nga malipayon diha sa atong mga
panimalay?

• Unsa ang nakapadani kanimo mahi-
tungod sa pagpamatuod ni Marta
nga natala sa Juan 11:21–27?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang Juan 11:1–46. Pangutan-a
ang mga sakop sa banay sa unsa nga
paagi nga kini nga taho mopahimo
kanila nga mobati mahitungod sa
Manluluwas. Balika pagtuon ang mga
bersikulo sa tudling nga nagpakita sa
hugot nga pagtuo ni Maria ug Marta
ngadto kang Jesukristo. Hangyoa ang
mga sakop sa banay sa pagpili og usa
ka butang nga ilang mahimo aron sa
pagpakita og labaw nga hugot nga
pagtuo sa Manluluwas.

Kadena nga Kasulatan: Walay
Pagkapakyas nga Pagtuo

Mateo 8:5–10, 13 2 Timoteo 4:7
Marcos 10:46–52 Ether 3:3–13

19

• Diha sa sambingay sa anak nga usi-
kan,unsa ang gibuhat sa amahan sa
dihang siya nakakita sa iyang anak
nga mibalik? (Tan-awa sa Lucas
15:20.) Giunsa sa amahan pagtubag
sa kumpisal sa iyang anak? (Tan-awa
sa Lucas 15:21–24.) Sa unsa nga
paagi nga ang tubag sa amahan
sama sa tubag sa Ginoo kon kita
maghinulsol? (Tan-awa sa Lucas
15:7; Mosiah 26:30; D&P 58:42.)

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Balika pagtuon ang sugilanon ni Jesus
nga nag-ayo sa napulo ka mga sanla-
hon (Lucas 17:11–19). Paghisgut og
pipila ka mga rason nga kita, sama sa
siyam ka mga sanlahon, dili kanunay

mopadayag og pagpasalamat ngadto sa
Ginoo. Paghisgut mahitungod sa mga
butang nga mahimo natong buhaton
aron mas makapadayag kita og pagpa-
salamat ngadto sa Ginoo matag adlaw.

Isip kabahin niini nga panaghisgut sa
banay, kamo mahimong buot nga
manganta sa “Ako Nagbarug nga
Nahibulong” (Baruganan sa Ebanghelyo,
p. 334).

Kadena nga Kasulatan: Magmaya
uban sa Ginoo mahitungod
Niadtong Kinsa Naghinulsol

Lucas 15:4–10 Alma 26:11–16
Lucas 15:11–24 D&P 18:10–16



“Unsa ang Timailhan sa Imong Pag-anhi?”
Joseph Smith—Mateo (Mateo24)

“Alaot Kamo. . .Mga Maut”
Mateo 21–23;Juan 12:1–8

15

• Unsa ang nakapadani kanimo
mahitungod sa asoy ni Jesus nga
mapainubsanong nagsakay apan
madaugon ngadto sa Jerusalem?
(Tan-awa ang Mateo 21:1–11.)
Unsa sa imong hunahuna ang
imong bation kon didto pa ikaw
niadtong higayona?

• Ngano sa imong hunahuna nga ang
mga sugo diha sa Mateo 22:37–40
mahinungdanon kaayo? Unsa ang
imong mahimo aron sa hingpit nga
paagi labaw ka nga makasunod niini
nga mga sugo?

• Ang Manluluwas mibalik-balik og
pahayag og pagkaalaot sa mga escri-
ba ug mga pariseo tungod kay sila
mga maut. Sila mihatag og dakong
pagtagad ngadto sa dayag nga mga
ordinansa ug mga lihok nga mopa-
kita kanila nga ingon nga matarung,
apan sila wala kaayo magtagad sa
tinuoray nga pagkamatarung diha 
sa ilang mga kasingkasing (Mateo
23:13–33). Unsa ang imong mahimo
aron makalikay sa pagminaut?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pagdibuho sa usa ka papel og hulagway
sa usa ka kahoy nga may mga dahon
apan walay bunga. Sa luyong bahin sa
papel, pagdibuho og usa ka hulagway
sa usa ka kahoy nga may mga dahon
ug bunga. Ipakita sa mga sakop sa
banay ang hulagway sa kahoy nga
walay bunga, ug hangyoa ang usa ka
sakop sa banay nga basahon ang Mateo
21:17–20. Ipasabut nga kon kita magpa-
kaaron-ingnon nga kita matarung apan
wala magpuyo nga matarung, kita sama
ra sa usa ka kahoy nga adunay daghang
mga dahon apan walay bunga. Pakit-a
ang mga sakop sa banay sa hulagway sa
kahoy nga may bunga, ug awhaga sila
sa pagpuyo nga matarung—sa pagbuhat
og labaw pa kaysa pagpakaaron-ingnon
nga matarung.

Kadena nga Kasulatan: Tinuoray nga
Pasalig

Mateo 22:37 Omni 1:26
Josue 24:15 D&P 4:1–2
1 Nephi 3:7 D&P 20:37
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• Unsa ang timailhan sa Ikaduhang
Pag-anhi sa Manluluwas ang gihu-
lagway diha sa Joseph Smith—
Mateo 1:22? Unsa nga ebidensya
ang imong makit-an nga kini nga
panagna natuman? Unsaon nato sa
paglikay nga dili mailad sa mga
mini nga propeta? (Tan-awa ang
Mateo 7:15–20; D&P 45:57; 46:7–8.)

• Ang Ginoo mitudlo nga kita “dili
mabalaka” sa mga gubat ug mga
huhungihong sa mga gubat. ( Joseph
Smith—Mateo 1:23). Sa unsa nga
paagi nga kita makabaton og kali-
naw sulod sa ingon kagubot nga
mga panahon? (Tan-awa sa 1 Juan
4:16–18; D&P 6:34–36; 45:34–35;
59:23.)

21



“Panunod sa Gingharian nga Giandam 
alang Kaninyo”
Mateo 25

16

• Ang sambingay sa napulo ka mga
birhen (Mateo 25:1–13) maoy usa ka
paglarawan sa Ikaduhang Pag-anhi.
Ang pamanhonon nagrepresentar sa
Manluluwas, ang napulo ka mga bir-
hen nagrepresentar sa mga sakop sa
Simbahan, ug ang lana diha sa mga
lamparahan nagrepresentar sa pag-
pangandam alang sa Ikaduhang Pag-
anhi. Unsay pipila ka mga paagi nga
kita makadugang og “lana” ngadto
sa atong “mga lamparahan”?

• Sa Mateo 25:14–30, ang mga talan-
ton nagrepresentar sa mga gasa
gikan sa Dios. Matag tawo nahata-
gan og labing ubos usa ka gasa gikan
sa Dios (D&P 46:11–12), apan ang
uban nga mga gasa mas sayon ilhon
kay sa uban. Unsa ang pipila ka mga
gasa nga malagmit malisud ilhon
apan kana magamit aron pag-alagad
sa uban ug paghimaya sa Dios?

• Unsa sa imong hunahuna ang gipa-
sabut sa Manluluwas sa dihang siya
miingon, “Tungod kay gibuhat
ninyo kini ngadto sa usa sa labing
gagmay niining akong mga igsoon,
gibuhat usab ninyo kini kanako”?
(Mateo 25:40; tan-awa usab sa
Mosiah 2:17).

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang sambingay sa mga talanton
(Mateo 25:14–30), ug ipasabut nga ang
mga talanton nagrepresentar sa mga
gasa gikan sa Dios. Hangyoa ang matag
sakop sa banay sa pagsulti kabahin sa
usa o duha ka mga talanton o mga gasa
nga siya napanalanginan. Dayon pasul-
tiha ang matag sakop sa banay mahitu-
ngod sa mga talanton o mga gasa nga
ang matag usa sa ubang mga sakop sa
banay napanalanginan. Paghisgut og
mga pamaagi nga ang mga sakop sa
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• Ang Ginoo miingon sa iyang mga
sumusunod sa Jerusalem sa “pagba-
rug sa balaan nga dapit” ( Joseph
Smith—Mateo 1:12), ug siya miha-
tag og sama nga tambag sa atong
panahon karon (D&P 87:8; 101:22).
Unsa ang pipila ka balaan nga mga
dapit diin kita kinahanglan nga
magbarug?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Paghisgut sa pipila ka mga timailhan
nga mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi,
ingon sa gilatid diha sa kadena nga
kasulatan sa niini nga seksyon.
Panghatag og bag-ong mga peryodiko

ug mga magasin sa Simbahan.
Pahimoa ang mga sakop sa banay sa
tinagsa o sa tinagurha sa pagpangita
diha sa mga peryodiko ug mga maga-
sin alang sa mga timailhan sa
Ikaduhang Pag-anhi. Samtang sila
makigbahin sa unsay ilang nakit-an,
paghisgut unsaon pagpangandam
alang sa Ikaduhang Pag-anhi.

Kadena nga Kasulatan: Mga
Timailhan sa Ikaduhang Pag-anhi

Isaias 2:2–3 Daniel 2:44
Joseph Smith— D&P 45:16–35

Mateo 1:21–37



“Maghigugmaay Kamo sa Usag Usa, 
Maingon nga Ako Nahigugma Kaninyo”
Lucas 22:1–38; Juan 13–15

17

• Sa dihang si Jesus ug ang iyang mga
Apostoles nagtigum aron sa pagpa-
ngaon sa kan-unon sa Pagpalabay, si
Jesus mipaila sa ordinansa sa sakra-
mento (Tan-awa sa Lucas 22:19–20).
Nganong mahinungdanon man nga
kita moambit sa sakramento matag
semana? Sa unsa nga paagi nga ikaw
makaandam sa espirituhanon nga
paagi sa imong kaugalingon sa dili
pa moambit sa sakramento?

• Unsa ang gisulti ni Jesus sa iyang
mga Apostoles mahitungod nganong
iyang gihugasan ang ilang mga tiil?
(Tan-awa sa Juan 13:12-17.) Sa
unsang paagi nga ang pag-alagad sa
uban nakahatag kanimo og kalipay? 

• Si Jesus miingon, “Ang tanang tawo
makaila nga kamo mga tinun-an ko
pinaagi niini, kon kamo maghigug-
maay ang usa sa usa” ( Juan 13:35).
Ang imo bang pagtagad sa uban
nagpakita nga ikaw usa ka tinun-an,
o sumusunod, ni Kristo? Unsa ang
pipila ka mga piho nga mga butang
nga imong mabuhat aron pagsunod
sa panig-ingnan sa gugma ni Kristo?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Paghangyo og usa ka sakop sa banay
nga basahon ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 20:77. Hisguti ang ipasabut
sa pan sa sakramento. Paghangyo og
lain nga sakop sa banay nga basahon
ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:79.
Hisguti ang ipasabut sa tubig sa sakra-
mento, pagmatngon nga karon gaga-
mit kita og tubig imbis bino. Ipasabut
nga kon kita moambit sa sakramento,
kita nagsaad sa paghinumdum kanu-
nay kang Jesus. Pagsulti mahitungod
sa mga butang nga mahimo sa mga
sakop sa banay nga makatabang kanila
sa paghinumdum ni Jesus.

Isip kabahin sa panaghisgut sa banay,
kamo mahimong buot manganta og
himno sa sakramento.

Kadena nga Kasulatan: Ang
Sakramento

Mateo 26:26–28 3 Nephi 18:5–12
Lucas 22:19–20 D&P 20:77, 79
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banay makagamit niini nga mga gasa
aron sa pagtabang sa katukuran sa ging-
harian sa Dios sa yuta.

Kadena nga Kasulatan:
Pagpangandam alang sa Ikaduhang
Pag-anhi

Mateo 25:1–13 D&P 45:36–39
D&P 38:29–30 D&P 88:123–26



• Unsa ang misyon sa Espiritu Santo?
(Tan-awa ang Juan 14:26; 15:26:
16:7–14.) Unsaon nato sa pag-ila sa
impluwensya sa Espiritu Santo? (Tan-
awa ang Mga Taga-Galacia 5:22–23;
D&P 6:15, 23; 11:13.) Sa unsa nga
paagi nga ang pagdawat sa gasa sa
Espiritu Santo nakatabang kanimo?

• Si Jesus miingon ngadto sa iyang
mga Apostoles, “Dinhi sa kalibutan
kamo adunay kagul-anan: apan
sumalig kamo; gidaug ko na ang
kalibutan” ( Juan 16:33). Sa unsa nga
paagi nga ang kahibalo nga si Jesus
mibuntog na sa kalibutan makata-
bang kanato nga magmadasigon
kon kita magsagubang uban sa
kagul-anan? Ngano nga mahinung-
danon nga magmadasigon?

• Sa iyang pag-ampo, ang Manluluwas
miingon, “Mao kini ang kinabuhing
dayon, nga sila unta makaila kani-
mo nga mao ang bugtong tinuod
nga Dios, ug kang Jesukristo, kinsa
imong pinadala” ( Juan 17:3). Sa
unsa nga paagi nga ang pagkaila sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo
lahi gikan sa pagkaila lamang mahi-
tungod kanila? Sa unsang paagi nga
kita makaila kanila?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Sa usa ka kahon, pagbutang og usa ka
piraso nga papel nga minarkahan og
Ang Gasa sa Espiritu Santo. Sa ikadu-
hang kahon, pagbutang og usa ka pira-
so nga papel nga minarkahan og
Kinabuhing Dayon. Pusta ang mga
kahon aron daw mga gasa. Ipasabut
nga sa Juan 16–17, si Jesus gahisgut og
duha sa mga labing mahinungdanon
nga mga gasa nga atong madawat.
Paablihi sa usa ka sakop sa banay ang
unang kahon og basaha ang piraso
nga papel sa sulod niini. Basaha ang
Juan 16:13, ug ipasabut nga sa niini
nga bersikulo “ang Espiritu sa kamatu-
oran” nagpasabut sa Espiritu Santo.
Paablihi sa laing sakop sa banay ang
ikaduhang kahon ug basaha ang piraso
nga papel sa sulod niini. Basaha ang
Juan 17:1–3. Ipadayag ang imong pag-
pasalamat alang sa gasa sa Espiritu
Santo ug sa kahigayunan nga makada-
wat og kinabuhing dayon.

Kadena nga Kasulatan: “Maghiusa,
Ingon nga Kami Usa”

Juan 17:20–26 4 Nephi 1:15–17
Mga Taga-Filipos 1:27 D&P 35:2
Mosiah 18:21 D&P 38:24–27

“Dili ang Akong Pagbuot Maoy Matuman, 
Kon Dili ang Imo”
Mateo 26:36–46; Marcos 14:32–42; Lucas 22:39–46

18

• Ngano nga si Jesus andam motahan
ngadto sa dakong pag-antus nga siya
nahibalo nga iyang masinati sa
Tanaman sa Getsemani? (Tan-awa sa
Mateo 26:39, 42, 44.) Unsa ang
atong makat-unan gikan sa pag-

ampo sa Manluluwas diha sa
Getsemani? Sa unsa nga paagi nga
kamo napanalanginan sa diha nga
kamo mitahan ngadto sa kabubut-
on sa Langitnong Amahan?

25

“Kini mao ang Kinabuhing Dayon”
Juan 16–17

24



“Alang Niini nga Katuyoan Ako Nagpakatawo”
Mateo 26:47–27:66; Marcos 14:43–15:39; 
Lucas 22:47–23:56; Juan 18–19

19

• Unsa ang gibuhat ni Pedro sa
dihang ang mga tawo sa gawas sa
palasyo ni Caifas miingon nga siya
nakaila ni Jesus? (Tan-awa sa Mateo
26:69–75; tan-awa usab ang bersiku-
lo 34.) Sa unsa nga paagi nga ang
pipila kanato, sama ni Pedro, usahay
molimud sa atong hugot nga pag-
tuo? Unsa ang atong makat-onan
gikan sa kinabuhi ni Pedro human
siya milimud sa Ginoo?

• Unsa ang imong gibati sa dihang
ikaw namalandong sa mga pag-
antus sa Manluluwas alang kanimo?
Unsaon nimo pagpakita og pagpasa-
lamat alang sa pag-ula? ( Samtang
ikaw mamalandong niini nga mga
pangutana, ikaw mahimong motala
sa imong mga hunahuna diha sa
imong inadlaw nga talaan.)

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Hisguti ang mosunod nga mga tawo
nga gihisgutan diha sa saysay sa
kamatayon ug paglubong ni Jesus sa
kasulatan. Pangutan-a ang mga sakop
sa banay unsa ang ilang mahinumdu-
man kabahin sa matag tawo o grupo
sa mga tawo.

Jesukristo Duha ka mga tulisan
Pilato Mga tigbugalbugal
Simon nga Juan ang Hinigugma

taga-Cirene
Mga sundalo Centurion
Jose nga Maria, ang inahan 

taga-Arimatea ni Jesus

Kadena nga Kasulatan: “Walay Bisan
Kinsa nga may Gugma nga Labaw
pa Niini”

Lucas 23:33–46 1 Nephi 19:9–10
Juan 15:13 D&P 34:1–4

26

• Unsa ang nasinati sa Manluluwas
diha sa Getsemani? (Tan-awa sa
D&P 19:16–19; Lucas 22:44; Mosiah
3:7; Alma 7:11–13.)

• Ngano nga kita nagkinahanglan sa
Pag-ula ni Jesukristo? (Tan-awa sa
1 Nephi 10:21; 2 Nephi 2:5–9; Alma
34:9; Moises 6:48) Unsa nga mga
panalangin ang maanaa kanato
tungod sa matubsanon nga sakripis-
yo sa Manluluwas? (tan-awa sa
Mosiah 16:7–8; Alma 7:11–13; D&P
19:23.) Unsaon nato sa pagdawat
niini nga mga panalangin? (Tan-awa
sa Alma 7:14; Mga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo 1:3.)

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pakita og litrato nga Si Jesus Nag-ampo
sa Getsemani ( Sudlanan sa Hulagway
sa Ebanghelyo 227). Basaha ang saysay
ni Jesus sa Getsemani, nga makita sa
Mateo 26:36–46, Lucas 22:39–46, o
Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16–19.
Dapita ang matag sakop sa banay sa
pagpaambit sa iyang mga pagbati
mahitungod sa Pag-ula ni Jesukristo.

Kadena nga Kasulatan: Ang Pag-ula
ni Jesukristo

Lucas 22:39–44 2 Nephi 9:5–8
D&P 19:15–19 Alma 7:11–14
Mosiah 3:7, 9 Mga Artikulo sa

Hugot nga Pagtuo 1:3



“Kita mao ang mga Saksi”
Mga Buhat 1–5

“Wala Na Siya Dinhi, Kay Siya Nabanhaw”
Mateo 28; Lucas 24; Juan 20–21
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• Nganong mahinungdanon man nga
mahibaloan nga si Jesus nabanhaw
gikan sa pagkapatay? Unsa ang
impluwensya niini nga balita ngan-
ha sa mga katawhan? Unsa ang
impluwensya niini nganha kanimo?

• Ang nabanhaw nga Ginoo mipakita
sa iyang kaugalingon ngadto sa pito
sa iyang mga Apostoles samtang sila
nangisda ug mihatag kanila sa mila-
groso nga paagi og daghan kaayo nga
mga isda (Tan-awa sa Juan 21:4–7).
Human sila nakakaon, unsa ang
gihangyo ni Jesus nga buhaton ni
Pedro ug sa uban nga mga Apostoles?
(Tan-awa sa Juan 21:15–17.) Sa unsa
nga paagi nga kita makapakaon sa
mga karnero sa Ginoo?

• Unsa ang katarungan ni Juan sa pag-
sulat sa uban nga mga butang nga
gisulti ug gibuhat sa nabanhaw nga
Jesus? (Tan-awa sa Juan 20:30–31.)
Sa unsa nga paagi nga kamo nahata-
gan og kaayohan gikan sa pagtuon
sa mga asoy sa kasulatan mahitu-
ngod sa Pagkabanhaw ni Jesus?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pasul-oba ang usa ka sakop sa banay
og gwantis ug ipalihok-lihok ang iyang
mga tudlo. Ipasabut nga ang gwantis
nagrepresentar sa atong mga lawas ug
ang kamot nagrepresentar sa atong

mga espiritu. Ang espiritu inubanan sa
usa ka lawas gahimo sa usa ka buhi
nga tawo. Ipahubo ang gwantis sa
sakop sa banay. Ipasabut nga inig
kamatay nato, ang atong mga espiritu
mobulag gikan sa atong mga lawas.
Dayon ang atong mga lawas mamatay,
apan ang atong mga espiritu buhi lang
gihapon. Ipasul-ob og balik ang gwan-
tis sa kamot sa sakop sa banay.
Ipasabut nga ang pagkabanhaw mao
ang paghiusa pag-usab sa espiritu uban
sa lawas. Kon kita mabanhaw, dili na
gayud kita mamatay o masakit pag-
usab. Ipamatuod nga tungod sa
Pagkabanhaw ni Jesukristo, ang tanang
mga tawo mabanhaw. (Kini nga lek-
syon nga maggamit og butang usa ka
pagpahiangay sa usa ka pasundayag ni
Elder Boyd K. Packer [sa Conference
Report, Abr. 1973, 79–80; o Ensign,
Hulyo 1973, 51,53].)

Isip kabahin niini nga panaghisgut sa
banay, kamo mahimong buot nga mag-
awit og “Siya Nabanhaw” (31110 853,
Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p. 366).

Kadena nga Kasulatan: Mga
Pagpakita sa Nabanhaw nga Ginoo

Juan 20:11–29 Mga Buhat 9:1–6
Lucas 24:36–51 3 Nephi 11:1–14
1 Mga Taga-Corinto Joseph Smith—

15:3–8 Kasaysayan
1:11–17
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• Sa unsa nga paagi nga ang gasa sa
Espiritu Santo nakatabang sa mga
Apostoles sa ilang kapangakohan
aron mahimong mga saksi ni

Jesukristo? (Tan-awa sa Juan
15:26–27; 1 Mga Taga-Corinto 12:3.)
Unsa ang papel sa Espiritu Santo
diha sa atong pagpaningkamot sa

28



“Ang mga Tinun-an Nagkadaghan”
Mga Buhat 6–9

21

• Samtang ang unang Simbahan mitu-
bo, mga pundok sulod niini usahay
dili magkauyon sa usag usa (Tan-awa
sa Mga Buhat 6:1). Sa unsa nga paagi
nga kita isip mga sakop sa Simbahan
makabuntog sa dili pagpanag-uyon
ug mga panagbahin taliwala kanato?
Nganong mahinungdanon nga kita
mobuhat sa ingon?

• Sa unsa nga paagi nga si Felipe naka-
himamat sa Etiopiahanon nga euno-
co? (Tan-awa sa Mga Buhat 8:25–29.)
Unsa nga mga panalangin ang mia-
but kang Felipe ug ngadto sa
Etiopiahanon tungod kay si Felipe
misunod sa Espiritu? (Tan-awa sa Mga

Buhat 8:30–38.) Unsa nga mga pana-
langin ang miabut kanimo (o ngadto
sa usa nga imong nailhan) tungod
kay ikaw misunod sa Espiritu?

• Si Saul nausab gikan sa usa ka tiggu-
kod sa mga Santos ngadto sa pagka-
bantugan nga sulugoon sa Ginoo
human niya nadungog ang tingog
sa Ginoo (Mga Buhat 9:1–9, 17).
Unsaon nato pagkadungog sa tingog
sa Ginoo? (Tan-awa sa D&P 1:38;
6:23; 8:2; 18:34–36.) Sa unsa nga
paagi nga ang pagkadungog sa iyang
tingog makatabang kanato mahi-
mong kinabig?

29

pagtudlo sa ebanghelyo? (Tan-awa sa
2 Nephi 33:1; D&P 42:14.)

• Sa unsa nga paagi si Pedro mitubag
niadtong kinsa mibugalbugal sa
mga Apostoles tungod sa pagsulti sa
daghan nga mga pinulongan? (Tan-
awa sa Mga Buhat 2:14–24, 36.)
Unsa ang nakapadani kaninyo sa
tubag ni Pedro? Ngano nga mahi-
nungdanon nga magbaton og pag-
pamatuod ni Jesukristo ug sa iyang
balaan nga misyon? Sa unsa nga
paagi nga ang Espiritu Santo maka-
tabang kanato sa pagpaambit sa
atong mga pagpamatuod?

• Si Pedro migamit og milagro isip usa
ka kahigayunan sa pagpamatuod
kang Jesukristo (Mga Buhat 3:12–26;
4:5–12). Unsa nga mga kahigayunan
ang anaa kanimo aron makapamatu-
od ni Kristo? Sa unsa nga paagi nga
ikaw napanalanginan samtang ikaw
nahimong usa ka saksi (o nakadu-
ngog sa uban nga nahimong mga
saksi) ni Jesukristo?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay 

Basaha ang Mosiah 18:8–9, paghatag
og igong pagtagad ngadto sa panudlo
nga “mobarug isip mga saksi sa Dios sa
tanang panahon ug sa tanang butang,
ug sa tanang mga dapit. Pangutan-a
ang mga sakop sa banay unsaon nila
sa pagsunod niini nga panudlo.
Ipasaysay sa usa ka sakop sa banay ang
usa ka kasinatian nga iyang naagian
isip usa ka saksi ni Jesukristo ug sa
iyang ebanghelyo. Awhaga ang mga
sakop sa banay nga mahimong mga
saksi sa Manluluwas diha sa mga
butang nga ilang isulti ug buhaton
atol sa umaabut nga semana.

Kadena nga Kasulatan: 
Mga Apostoles—Talagsaon 
nga mga Saksi ni Kristo

Mga Buhat 1:1–8 D&P 27:12
Mga Buhat 4:33 D&P 107:23



“Ang Dios Walay Pinalabi sa mga Tawo”
Mga Buhat 10–14; 15:1–35
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• Giunsa pagtagad sa pipila ka mga
sakop sa Simbahan sa dihang sila
nakadungog nga si Pedro nagpunay
pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa
mga Hentil? (Tan-awa sa Mga Buhat
11:1–3.) Unsa ang atong angay
buhaton kun kita makadawat og
bag-ong mga panudlo gikan sa
atong mga pangulo sa Simbahan,
bisan pa kon sa sinugdanan kita
wala makauyon sa mga panudlo o
tan-aw nato malisud sabton? (Tan-
awa sa Juan 7:17; 2 Nephi 28:30;
D&P 6:11,14–15.)

• Unsa ang gipasabut sa tawag nila ni
Saulo ug ni Bernabe mahitungod kon
sa unsa nga paagi nga ang mga sakop
sa Simbahan gitawag aron sa pag-ala-
gad sa Dios? (Tan-awa sa Mga Buhat
13:1–3.) Unsa nga mga kasinatian
ang nakatabang kanimo nga mahiba-
lo nga ang mga tawag sa Simbahan
dinasig pinaagi sa Espiritu?

• Sila si Pablo ug Bernabe namalik
ngadto sa mga dakbayan diin sila
nakatukod og mga sanga sa
Simbahan aron sa pagtabang sa mga
Santos “sa pagpadayon diha sa 

hugot nga pagtuo” (Mga Buhat
14:22; tan-awa usab sa mga bersiku-
lo 21 ug 23). Unsay imong mahimo
aron sa pag-abag sa mga bag-o nga
mga sakop sa inyong purok o sanga?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Tukia ang mga kasinatian nila ni Saulo
ug Bernabe isip mga misyonaryo (Mga
Buhat 13–14). Paambit sa imong mga
kasinatian isip usa ka full-time nga mis-
yonaryo, o pagdapit og usa ka nahiuli
na nga misyonaryo sa pagpaambit sa
iyang mga kasinatian sa misyon.
Hisguti unsaon ang mga kasinatian nila
ni Saulo ug Bernabe susama sa mga
kasinatian sa karon nga mga misyonar-
yo. Isip usa ka banay, pagsulat og sulat
ngadto sa usa ka misyonaryo. Isip kaba-
hin sa ampo sa banay, hangyoa ang
Langitnong Amahan nga panalanginan
ug panalipdan ang mga misyonaryo.

Kadena nga Kasulatan: “Ang Dios
Walay Pinalabi sa mga Tawo”

Mga Buhat Mga Taga-Roma
10:34–35 2:9–11

Mga Buhat 15:7–11 2 Nephi 26:33
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Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Human sa pagbasa ug pagmarka sa
kadena nga kasulatan dinhi niini nga
seksyon isip usa ka banay, ipangutana
ang mosunod nga mga pangutana:

• Sa imong hunahuna ngano kaha
nga mahinungdanon man nga
mahimong sakop sa usa ka purok 
(o sanga)? Kinsa ang pipila sa mga
pangulo ug mga magtutudlo sa
atong purok? Unsa man ang ilang

gipangbuhat sa pagtabang ug pagsu-
portar kanato? Unsa man ang atong
mahimo aron sa pagtabang ug pag-
suportar kanila?

Kadena nga Kasulatan:
Magtinabangay sa Gingharian sa Dios

Exodo 18:13–26 1 Mga Taga-
Mga Buhat 6:1–3 Corinto 12:12–21
D&P 64:33–34 Mga Taga-Efeso
D&P 107:99 4:11–16



“Mabuhi diha sa Espiritu”
Mga Buhat 18:23–20:38; Mga Taga-Galacia

“Ug Tungod Niini ang mga Simbahan 
Nalig-on diha sa Hugot nga Pagtuo”
Mga Buhat 15:36–18:22; 1 ug 2 Mga Taga-Tesalonica
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• Giunsa sa mga katawhan nga anaa
sa sinagoga sa Berea pagdawat sa
mga panudlo ni Pablo? (Tan-awa sa
Mga Buhat 17:10–12.) Unsaon nimo
pagpalambo og usa ka “bug-os nga
pagkamasinabuton” alang sa pagkat-
on sa ebanghelyo?

• Unsa ang gitudlo ni Pablo sa mga
Taga-Atenas mahitungod sa Dios?
(Tan-awa sa Mga Buhat 17:22–31;
tan-awa usab ang Hubad ni Joseph
Smith sa Mga Buhat 17:27 diha sa
sinulat ubos sa panid [footnote] 27b.)
Nganong mahinungdanon man nga
mahibalo nga “kita mga anak sa
[Dios]”? (Mga Buhat 17:28). Sa unsa
nga paagi nga ang pagsabut sa tinu-
od nga kinaiyahan sa Dios ug sa
iyang buhat ingon nga atong
Amahan makatabang kanato sa pag-
higugma ug sa pagsimba kaniya?

• Unsa ang gitudlo ni Pablo diha sa 
1 Mga Taga-Tesalonica 1:5, 2:2–12
mahitungod kon unsaon pagtudlo
ang ebanghelyo ngadto sa uban? Sa
unsa nga paagi nga ang pagsunod

niini nga mga baruganan nakatabang
kanimo sa pagtudlo sa ebanghelyo?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Paghimo og mga plano sa pagdapit sa
full-time nga mga misyonaryo sa
inyong lugar ngadto sa inyong pani-
malay alang sa panihapon. Hangyoa
sila sa pagpaambit sa ilang mga pagba-
ti mahitungod sa kamahinungdanon
sa misyonaryo nga buhat ug sa paghis-
gut kabahin giunsa nila pag-andam
aron sa pag-alagad isip full-time nga
mga misyonaryo.

Isip kabahin niini nga panaghisgut,
kamo mahimong buot nga manganta
og “Called to Serve”.

Kadena nga Kasulatan: Mga Hiyas sa
Malampusong mga Misyonaryo

1 Mga Taga- D&P 38:41
Tesalonica 2:1–12 D&P 88:81

2 Mga Taga- D&P 4:1–7
Corinto 4:5 D&P 123:12–14
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• Si Pablo mitapos sa iyang pakigpu-
long ngadto sa mga kaigsoonan nga
Taga-Efeso pinaagi sa pagpahinum-
dum kanila sa mga panudlo sa
Ginoo nga “labi pang bulahan ang
paghatag kay sa pagdawat” (Mga
Buhat 20:35). Sa unsa nga paagi nga
ikaw nakakita nga kini tinuod diha
sa imong kinabuhi?

• Si Pablo miawhag sa mga Taga-
Galacia sa pagtinguha sa mga
bunga, o mga sangputanan, sa pag-
puyo uban sa Espiritu (Mga Taga-
Galacia 5:16, 25). Unsa ang pipila
niini ka mga bunga? (Tan-awa ang
kadena nga kasulatan niini nga sek-
syon.) Sa unsa nga paagi nga kini
nga mga bunga makita sa imong
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“Kamo Mao ang Templo sa Dios”
1 Mga Taga-Corinto 1–6
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• Unsa nga suliran ang gisulti ni Pablo
diha sa 1 Mga Taga-Corinto
1:10–13? Sa unsa nga paagi nga ang
panagbahin ug panagbingkil makaa-
pekto sa atong panag-uban ingon
nga mga tinun-an ni Kristo? (Tan-
awa sa Mosiah 18:21–22; 3 Nephi
11:29–30; D&P 38:27.) Unsa ang
gitambag ni Pablo ngadto sa mga
Santos nga buhaton aron mahimong
labaw nga magkahiusa? (Tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 1:10.)

• Si Pablo mitudlo nga ang kaalam sa
Dios “mopakaboang” sa kaalam sa
kalibutan (1 Mga Taga-Corinto
1:18–21). Sa unsa nga paagi nga ang
kaalam sa Dios lahi gikan sa kaalam
sa kalibutan? (Tan-awa sa Isaias
55:8–9; D&P 38:1–2.) Unsa ang pipi-
la ka mga ehemplo sa kaalam sa Dios
nga mipakabuang sa kaalam sa kali-

butan?. Unsaon nato pagkahibalo sa
“mga butang sa Dios”? (Tan-awa sa 
1 Mga Taga-Corinto 2:10–13.)

• Unsa ang gikomparar ni Pablo sa
atong mga lawas? (Tan-awa sa 
1 Mga Taga-Corinto 3:16–17;
6:19–20.) Unsa ang atong mahimo
aron sa pagtagad sa atong mga
lawas isip mga templo? Unsa ang
mga panalangin sa pagpakalimpyo
sa kadungganan?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Ipasabut nga si Pablo kanunay nakig-
hinabi uban sa mga sakop sa
Simbahan pinaagi sa pagpadala og
mga epistola, o mga sulat. Paghisgut sa
pipila ka mga pamaagi nga ang mga
propeta, apostoles, ug ubang mga
pangulo sa Simbahan makighinabi
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kinabuhi? Unsa ang atong angay
nga buhaton kon kita mobati nga
kini nga mga bunga wala sa atong
mga kinabuhi?

• Unsa ang gipasabut sa “unsay igapu-
gas sa tawo, mao usab kana ang
iyang pagaanihon”? (Tan-awa sa
Mga Taga-Galacia 6:7–9.) Sa unsa
nga paagi nga kini nga baruganan
magamit sa atong kahanas sa pagpa-
minaw ug sa pagsunod sa mga pag-
aghat sa Espiritu Santo? Sa unsa nga
paagi nga kini magamit sa atong
relasyon uban sa laing mga tawo ug
sa uban nga mga kahimtang sa
atong mga kinabuhi?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pangutan-a ang mga sakop sa banay
unsaon nila pagkahibalo nga ang
impluwensya sa Espiritu anaa sulod sa
panimalay. Tukia ang mga butang nga
inyong mahimo isip usa ka banay aron
madapit ang Espiritu. Pagmugna og
mga tumong isip usa ka banay aron sa
pagdapit sa Espiritu nganha sa inyong
panimalay sa umaabut nga semana.

Kadena nga Kasulatan: Mga Bunga
sa Espiritu

Mga Taga- Moroni 8:26
Galacia 5:22–23 Moroni 10:3–5

Juan 14:26 D&P 6:22–23
Juan 15:26



“Paghupot sa mga Ordinansa, 
Ingon nga Ako Nagbilin Kaninyo”
1 Mga Taga-Corinto 11–16
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• Unsa ang gipasabut sa “ni ang lalaki
gawas sa babaye, ni ang babaye
gawas sa lalaki, diha sa Ginoo”? 
(1 Mga Taga-Corinto 11:11). Ngano
nga ang pakigrelasyon sa bana ug
asawa mahinungdanon kaayo diha
sa gingharian sa Dios? Unsa ang
gitudlo niini kanato mahitungod
kon unsaon sa mga bana ug mga
asawa pagtagad sa usag usa?

• Sumala ni Pablo, unsa ang mga
katuyoan sa sakramento? (Tan-awa
sa 1 Mga Taga-Corinto 11:23–26;
tan-awa usab sa Lucas 22:19–20.)
Ngano nga ang pagsusi sa atong
pagkatakus usa ka mahinungdanon
nga bahin sa sakramento?

• Ang mga kasulatan nagtambag
kanato sa pagtinguha sa espirituha-
non nga mga gasa (1 Mga Taga-
Corinto 12:31; D&P 46:8). Unsa
gayud ang atong mga katarungan sa
pagtinguha sa espirituhanon nga
mga gasa? (Tan-awa sa 1 Mga Taga-
Corinto 14:12; D&P 46:9.)

• Unsa ang gitudlo ni Pablo mahitu-
ngod sa mga gingharian sa himaya?
(Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto

15:35–44; tan-awa usab sa D&P
88:27–32.) Sa unsa nga paagi nga
ang imong kahibalo sa Pagkabanhaw
ug sa mga gingharian sa himaya
makaimpluwensya sa paagi sa imong
pagpuyo?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang pipila ka mga tudling diha
sa kadena nga kasulatan sa niini nga
seksyon. Dayon tukia ang mga pangu-
tana nga anaa sa ika-tulo nga parapo
sa niini nga seksyon. Pakomentaryoha
ang mga sakop sa banay mahitungod
sa espirituhanon nga mga gasa nga
ilang makita sa matag usa nga makata-
bang sa pagpalig-on sa banay isip usa.
Tabangi ang matag sakop sa banay nga
makahibalo nga siya mahinungdanon
nga kabahin sa banay.

Kadena nga Kasulatan: Mga Gasa sa
Espiritu

1 Mga Taga- Santiago 1:17
Corinto 12:1–11 3 Nephi 29:5–6

1 Mga Taga- Moroni 10:8–19
Corinto 12:31 D&P 46:8–26
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kanato karon. Isip usa ka banay, pag-
basa og usa ka pamulong sa kompe-
rensya gikan sa Liahona o laing
mantala sa Simbahan. Hisguti unsaon
ninyo paggamit ang mensahe.

Kadena nga Kasulatan: Pagkalimpyo
sa Kadungganan

1 Mga Taga- 3 Nephi 12:27–30
Corinto 3:16–17 D&P 42:22

1 Mga Taga- Mga Taga-
Corinto 6:19–20 Galacia 5:16

D&P 46:33



“Mga Pinalangga sa Dios, Gitawag 
nga mahimong mga Santos”
Mga Taga-Roma

“Magpasig-uli Kamo Ngadto sa Dios”
2 Mga Taga-Corinto
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• Ngano nga si Pablo ug si Timoteo
nakabuntog sa ka walay paglaum
bisan pa nga sila gisamok, gisakit,
gigukod, ug gidaug-daug? (Tan-awa
sa 2 Mga Taga-Corinto 1:3–5;
4:5–15.) Sa unsa nga paagi nga ang
Langitnong Amahan ug si Jesukristo
nakatabang kanimo panahon sa
kalisdanan?

• Si Pablo mitambag sa mga Santos sa
pagpasaylo sa usag usa (2 Mga Taga-
Corinto 2:5–8). Ngano nga mahi-
nungdanon nga kita mopasaylo sa
uban? (Tan-awa sa Mateo 6:14–15; 
2 Mga Taga-Corinto 2:7–8; D&P
64:9–10.) Unsa ang atong mabuhat
aron mahimong labaw nga mapa-
sayloon?

• Unsa ang gipasabut sa pagbaton og
“diosnong kasubo” alang sa atong
mga sala? (2 Mga Taga-Corinto
7:9–10.) Ngano nga ang diosnong
kasubo usa ka mahinungdanon nga
bahin sa paghinulsol?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 1:3–4,
paghatag og igong gibug-aton sa mga
paningkamut ni Pablo sa paghupay sa
uban “pinaagi sa kalipay nga pinaagi
niini kami ginalipay sa Dios.”
Pagpahigayon sa pagbisita og usa ka
lokal nga hospital, balay-pasilonganan
o sentro sa panglawas. Tabang sa pag-
pakaon, paglingaw sa mga pumupuyo,
o pag-amot og pagkaon, mga saput, o
ubang mga gikinahanglan.

Kadena nga Kasulatan: Mga Hiyas sa
mga Tinun-an ni Kristo

2 Mga Taga- 2 Mga Taga-
Corinto 1:3–5 Corinto 4:5–10

2 Mga Taga- 2 Mga Taga-
Corinto 1:11 Corinto 5:17–21

2 Mga Taga- 2 Mga Taga-
Corinto 2:5–8 Corinto 7:9–10
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• Kita mapahitarong kon kita mapahi-
uli ngadto sa Dios, mapasaylo gikan
sa kastigo alang sa sala, ug madekla-
rar nga matarung ug walay sala.
Nganong kinahanglan man nato
nga mapahitarong? (Tan-awa sa Mga
Taga-Roma 3:10–12, 23; tan-awa
usab sa Alma 7:21.) Unsa ang gitud-
lo ni Pablo mahitungod sa unsa nga
paagi kita mapahitarung? (Tan-awa
sa Mga Taga-Roma 3:24, 28; 5:1–2;
tan-awa usab sa 2 Nephi 2:6.)

• Sa unsa nga paagi nga ang bunyag
nagrepresentar sa kamatayon,
lubong, ug pagkabanhaw (bag-ong
pagkatawo)? (Tan-awa sa Mga Taga-
Roma 6:3–4; D&P 76:50–52.) Sa unsa
nga paagi nga ang bunyag usa ka
bag-o nga pagkatawo alang kanimo?

• Giunsa nimo pagtan-aw sa “ang
tanang mga butang nagabuhat og
maayo uban kanila nga mga nahigug-
ma sa Dios”? (Mga Taga-Roma 8:28).
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Jesukristo: “Ang Tigpasugod ug 
Tighuman sa Atong Hugot nga Pagtuo”
Mga Hebreohanon

27

• Unsa ang imong nakat-onan mahi-
tungod kang Jesukristo gikan sa Mga
Hebreohanon 1?

• Ngano nga kinahanglanon man nga
ang usa ka naghupot sa pagkapari
“tinawag sa Dios” kaysa “mangunay
sa [pagpahiluna] sa iyang kaugali-
ngon”? (Mga Hebreohanon 5:4).

• Si Pablo mihatag og daghang mga
panig-ingnan nga mga tawo kinsa
nakahimo og mga dagkong butang
pinaagi sa hugot nga pagtuo kang
Jesukristo. Kinsa ang iyang gipang-
hisgutan? (Tan-awa sa Mga
Hebreohanon 11:4–12, 17–34.)

• Si Pablo nag-ingon nga ang hugot
nga pagtuo makatabang kanato
sulod sa mga panahon sa kalisud 
o oposisyon (Mga Hebreohanon
11:32–38). Sa unsa nga paagi nga
ang hugot nga pagtuo nakatabang
kanimo nga makasugakod sa kalis-
danan? Unsa pa nga mga panala-
ngin ang imong (o sa imong kaila)

nadawat pinaagi sa paggamit og
hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pagtanom og liso. Basaha ang Mga
Hebreohanon 11:1 ug Alma 32:21, 
ug pangutana sa unsa nga paagi nga
ang pagtanom og liso usa ka buhat sa
hugot nga pagtuo. Dayon basaha ang
Santiago 2:17. Pangutana unsa nga
mga buhat ang gikinahanglan aron 
sa pagtabang sa liso nga motubo. Sa
umaabot nga mga semana, amumaha
ang liso nga imong gitanom ug paga-
bantayi kini kanunay aron sa pagtan-
aw sa unsa nga paagi nga ang imong
hugot nga pagtuo ug mga buhat naka-
tabang niini sa pagtubo.

Kadena nga Kasulatan: Hugot nga
Pagtuo

Mga Hebreohanon Alma 32:21
11:1–6 Ether 12:6

Santiago 2:14–18 D&P 63:10–11
1 Nephi 7:12
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• Unsa nga mga kinaiya sa tinuod nga
mga Santos ang gilista diha sa Mga
Taga-Roma 12:9–21? Hain niini nga
mga kinaiya mao ang pinakalisud
nimo nga palamboon? Unsa man
ang imong mahimo karong semana-
ha aron sa pagpadayon sa pagpalam-
bo niini nga kinaiya?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang mga tudling sa kadena nga
mga kasulatan sa niini nga seksyon, ug
pailha ang mga sakop sa banay sa mga
sakop sa purok o sanga kinsa adunay

pipila sa mga hiyas nga nalista diha sa
mga tudling. Hagita ang matag sakop
sa banay sa pagbuhat og bisan unsa
karong umaabut nga semana aron sa
pagsunod sa mga panig-ingnan niini
nga mga tawo.

Kadena nga Kasulatan: Mga Kinaiya
sa mga Santos

Mga Taga- Mosiah 3:19
Roma 1:7–8 D&P 4:5–6

Mga Taga- D&P 88:74–77, 81
Roma 12:9–21 Mga Taga-

Efeso 4:1–3



“Alang sa Paghingpit sa mga Santos”
Mga Taga-Efeso

“Ikaw Nagpamatuod Kanako”
Mga Buhat 21–28
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• Si Pablo mipakita og dakong kaisog
pinaagi sa pagsulti sa naglagot nga
mga tawo didto sa Jerusalem sa sugi-
lanon sa iyang pagkakabig ug sa
iyang panan-awon kang Jesukristo
(Mga Buhat 21:27–22:21). Kanus-a
ba ikaw nakapadayag sa imong
pamatuod diha sa sitwasyon nga
nagkinanglan og kaisog? Giunsa
nimo pag-angkon og kaisog sa pag-
buhat niini? Sa unsa nga paagi nga
ang pagkat-on mahitungod sa mga
gipangbuhat ni Pablo makatabang
kanimo nga makabaton og dugang
kaisog sa pagpakigbahin sa imong
pamatuod ngadto sa uban.

• Unsay nahitabo sa dihang ang kapi-
tan sa barko nga naglawig gikan sa
Mga Maayong Dunggoanan misalik-
way sa pahimangno ni Pablo nga
dilikado kaayo nga molawig. (Tan-
awa sa Mga Buhat 27:7–20.) Unsay
nakapaaghat sa centurion sa dili
pagpanumbaling sa tambag ni

Pablo? (Tan-awa sa Mga Buhat
27:11–12.) Ngano nga ang pipila
kanato usahay dili manumbaling 
sa tambag sa atong mga pangulo sa
Simbahan? Sa unsa nga paagi ikaw
nakakat-on sa kamahinungdanon sa
pagsunod sa tambag sa mga pangulo
sa Simbahan?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Hangyoa ang mga sakop sa banay sa
paghunahuna og tawo kansang binu-
hatan nakapadasig kanila o nakahatag
kanila og kaisog. Paistoryaha sila
mahitungod sa kinsa ang ilang nahu-
nahunaan ug nganong ilang gipili kad-
tong mga tawhana.

Kadena nga Kasulatan: Pagbarug isip
mga Saksi sa Dios

Mga Buhat 26:22–23 D&P 18:10–16
Mga Buhat 28:30–31 D&P 33:7–11
Mga Taga-Roma 1:16
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• Unsa ang gitudlo ni Pablo diha sa
Mga Taga-Efeso 2:20 ug 4:11–14
mahitungod sa kaimportante sa mga
apostoles ug mga propeta? Ngano
nga ang buhing mga propeta ug
mga apostoles mahinungdanon
ngadto sa tinuod nga Simbahan?
Unsa ang pipila ka mga panudlo
gikan sa mga apostoles ug mga pro-
peta sa ulahing mga adlaw nga nag-
tabang kanato sa pag-uswag ngadto
sa kahingpitan ug panaghiusa?

• Sa unsa nga paagi nga ang tambag
ni Pablo diha sa Mga Taga-Efeso

6:1–4 makatabang sa paglig-on sa
pakigrelasyon sa banay ug makapa-
tunhay og panaghiusa sa panima-
lay? Unsa nga tambag ang nahatag
sa mga apostoles ug mga propeta sa
ulahing mga adlaw mahitungod sa
mga banay?

• Unsa ang mga lain-laing mga tipik 
sa unsay gitawag ni Pablo nga ang
hinagiban sa Dios? Unsa ang girepre-
sentar sa matag tipik? (Tan-awa 
sa Mga Taga-Efeso 6:13–18; D&P
27:15–18.) Sa unsa nga paagi ang
matag tipik sa hinagiban sa Dios
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“Mahimo Ko ang Tanang Butang 
pinaagi ni Kristo” 
Mga Taga-Filipos; Mga Taga-Colosas; Felimon

29

• Unsaon nato paggamit sa tambag ni
Pablo diha sa Mga Taga-Filipos 4:8?
(Tan-awa usab ang Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:13.) Sa unsa nga
paagi kita mapanalanginan kon kita
mosunod niini nga tambag?

• Unsa ang ipasabut sa “dili matarug
ug malig-on” diha sa Maayong
Balita? (Tan-awa sa Mga Taga-
Colosas 1:23.) Unsay hinungdan sa
pipila ka mga tawo nga “mahibulag
sa paglaum sa Maayong Balita”?
(Mga Taga-Colosas 1:23). Unsay
imong mahimo aron mapalig-on
ang imong pamatuod.

• Si Pablo mibalikbalik sa pagpasabut
sa kamahinungdanon nga mahi-
mong mapasalamaton (Mga Taga-
Colosas 2:7; 3:15, 17). Ngano nga
mahinungdanon man nga mahi-
mong mapasalamaton? Unsaon
nimo pagpakita og pasalamat ngad-
to sa Langitnong Amahan ug sa
Manluluwas?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Isulat ang ika-napulog tulo nga artiku-
lo sa hugot nga pagtuo nganha sa pisa-
ra, sa cartolina, o sa piraso nga papel.
Ipabasa og dungan sa banay ang tud-
ling sa makadaghan. Sa matag higayon
nga ang tudling pagabasahon, taboni
o papasa ang usa ka mahinungdanong
pulong. Padayona ang mga sakop sa
banay sa pagbalik-balik sa pagbasa
hangtud ila na nga mamemorya kini.

Kadena nga Kasulatan: “Ang Tambag
ni Pablo”

Mga Taga- Mga Artikulo sa 
Filipos 4:8 Hugot nga Pagtuo

1:13
Ginamit ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, dugangi ang kadena nga
kasulatan pinaagi sa pagpangita og usa
ka kasulatan alang sa matag mosunod
nga mga pulong: kamatuoran, pagka-
matinuoron, pagkaputli, kaputli, pagka-
maayo og buot, ug hiyas.
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makapanalipud kanato batok sa
impluwensya ni Satanas? Unsa man
ang atong mahimo aron sa pagsul-ob
niini nga hinagiban matag adlaw?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Hatagi ang matag sakop sa banay og
usa ka piraso nga papel. Hangyoa ang
matag tawo sa paggisi sa iyang piraso
nga papel. Dayon hatagi ang usa ka
sakop sa banay og usa ka baga nga
libro ug hangyoa siya nga sulayan sa
paggisi nga dungan ang tanan niini
nga mga pahina. Ipasabut nga sama

usab sa mga piraso sa papel nga anaa
sa libro mas lig-on kon sila mag-uban,
kita mas lig-on kon kita nagkahiusa 
sa atong mga banay ug isip usa ka
Simbahan. Hisguti unsa ang inyong
mahimo isip usa ka banay aron sa pag-
ugmad og panaghiusa sa inyong pani-
malay ug sa inyong purok o sanga.

Kadena nga Kasulatan: Panaghiusa

1 Mga Taga- Moises 7:18
Corinto 1:10 2 Nephi 1:21

Mga Taga-Efeso Salmo 133:1
4:11–16



“Relihiyon nga Putli”
Santiago

“Natapus Ko Na ang Akong 
Pagdalagan sa Lumba”
1 ug 2 Timoteo; Tito

30

• Ngano nga ang pipila ka mga tawo
“kanunayng managtoon apan bisan
unsaon dili gayud managpakakab-
ot sa kahibalo sa kamatuoran”? 
(2 Timoteo 3:7). Unsaon nato sa
pagsiguro nga ang atong pagtoon
makapadangat kanato ngadto sa
kahibalo sa kamatuoran? Sa unsa
nga paagi ang pagkat-on sa tinuod
nga mga doktrina sa ebanghelyo
nakapanalangin sa imong kinabuhi?

• Sa imong hunahuna unsa kaha ang
gipasabut sa “pagkinabuhi ingon
nga panig-ingnan alang sa mga
magtotoo”? (1 Timoteo 4:12).
Unsaon nimo nga mahimong usa 
ka panig-ingnan sa matag usa sa
mga pamaagi nga gihisgutan diha 
sa 1 Timoteo 4:12? Sa unsa nga
paagi ikaw naimpluwensya sa laing
tawo kinsa “usa ka panig-ingnan
alang sa mga magtotoo”?

• Sa unsa nga paagi ang paghigugma
sa salapi mao ang “gamut sa
tanang pagkadautan”? (Tan-awa sa
1 Timoteo 6:7–10.) Unsaon nato sa
pagsiguro nga kita dili mopunting

pag-ayo diha sa salapi ug ubang
materyal nga mga bahandi? (Tan-
awa sa 1 Timoteo 6:17–19; Jacob
2:18–19.)

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pakita og pipila ka mga larawan, sama
sa mga larawan gikan sa Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo o sa mga
magasin sa Simbahan, nga naghulag-
way og pamilyar nga mga saysay sa
kasulatan. Dayon pag-awit og pipila ka
mga himno o mga kanta sa Primarya.
Human sa pagtan-aw sa matag larawan
ug pagkanta sa matag himno o awit,
pangutan-a ang mga sakop sa banay sa
pagsugyot og mga doktrina o mga
panudlo, nga makahimo nga ipresen-
tar ginamit ang larawan, himno, o
awit.

Kadena nga Kasulatan: Ang Gahum
sa Tinuod nga Doktrina

1 Timoteo 4:16 3 Nephi 11:31–41
2 Timoteo 3:16–17 D&P 88:77–78
Juan 8:31–32
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• Unsa nga tambag ang gihatag ni
Santiago ngadto niadtong kinsa
“nakulangan sa kaalam”? (Tan-awa
sa Santiago 1:5–6.) Sa unsa nga paagi
si Propeta Joseph Smith naimplu-
wensya pinaagi niini nga tambag?
(Tan-awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:11–13.) Unsa nga mga
kasinatian ang imong nasinati kaba-

hin sa pagdawat og mga tubag sa
pag-ampo?

• Si Santiago nagtudlo nga kita kina-
hanglan “magmaabtik sa pagpanima-
ti, magmahinay sa pagsulti” (Santiago
1:19). Unsa nga mga kasinatian sa
imong kinabuhi nakakompermar sa
kaalam niini nga tambag?
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“Usa ka Pinili nga Kaliwatan”
1 ug 2 Pedro; Judas

31

• Unsa ang atong mahimo aron 
sa pagsunod sa panig-ingnan sa
Manluluwas sa pagtubag sa mga pag-
sulay ug mga pagpanggukod? (Tan-
awa sa 1 Pedro 2:19–23.) Unsa nga
mga panig-ingnan ang imong nakita
sa mga tawo kinsa managsama ni
Kristo sa paglahutay sa mga pagsu-
lay? Sa unsa nga paagi kita mapana-
langinan samtang kita mosunod sa
panig-ingnan sa Manluluwas sa pag-
tubag og mga pagsulay?

• Unsa nga mga hiyas ang gihulagway
ni Pedro nga kabahin sa diosnong
kinaiya? (Tan-awa sa 2 Pedro 1:4–7.)
Ngano nga mahinungdanon man
nga kita mopalambo niini nga mga
hiyas? (Tan-awa sa 2 Pedro 1:8.) Sa
unsa nga paagi imong nakita kini
nga mga hiyas gipakita sa uban?

• Si Pedro ug Judas mipasidaan nga
adunay mini nga mga magtutudlo

uban sa mga sakop sa Simbahan.
Unsa ang ilang giingon nga pipila
ka mga timailhan sa mini nga mga
magtutudlo? (Tan-awa sa 2 Pedro
2:1–3, 10, 12–19; Judas 1:4, 8,
10–13, 16, 18–19.) Unsa nga tambag
ang gihatag ni Pedro ug Judas nga
makatabang kanato nga malikay sa
mini nga mga panudlo ug magpabi-
lin nga matinud-anon samtang kita
mangandam alang sa Ikaduhang
Pag-anhi? (Tan-awa sa 2 Pedro
3:11–14, 17–18; Judas 1:3, 20–21;
tan-awa usab sa Moroni 7:12–17;
D&P 45:57; 46:7–8.)

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Pagpili og usa ka resipe alang sa salosa-
lo nga duyog ninyong pagaandamon.
Samtang ang mga sakop sa banay
magasubay sa resipe, hisguti nganong
mahinungdanon nga maanaa ang
tanang mga sagol sa resipe. Kon ikaw
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• Unsa ang gihatagan og gibug-aton ni
Santiago nga ato gayud nga pagabu-
haton aron makapuyo og relihiyon
nga putli? (Tan-awa sa Santiago 1:27.)
Ngano kaha sa imong hunahuna nga
ang pagbisita ug pagtabang sa mga
tawo nga nagkinahanglan kabahin sa
relihiyon nga putli? Unsa ang imong
mahimo aron nga magpabilin nga
“dili mahugawan sa kalibutan”?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Si Santiago miingon nga kabahin sa
pagtuman sa “relihiyon nga putli”
mao ang paghimo sa atong mga kau-
galingon nga “dili mahugawan sa kali-
butan” (Santiago 1:27). Hisguti nga sa

unsa nga paagi kini nga panudlo
maka-apektar sa atong inadlaw nga
mga desisyon. Sa inyong panaghisgut
ikaw mahimong buot nga modangup
ngadto sa gamay nga basahon nga
Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on
(34285), nga naglangkub sa tambag
gikan sa Unang Kapangulohan mahi-
tungod unsaon nato nga “dili mahuga-
wan sa kalibutan.”

Kadena nga Kasulatan: Pagdawat og
mga Tubag sa Ampo

Santiago 1:5–6 D&P 112:10
Mateo 21:22 Joseph Smith—
Alma 37:37 Kasaysayan 
3 Nephi 18:20–21 1:11–19



“Ang Dios Gugma”
1, 2, ug 3 Juan

32

• Unsa nga pulong ang gigamit ni
Juan sa paghulagway sa Langitnong
Amahan diha sa 1 Juan 4:8, 16?
Ngano kini tukma nga pulong?

• Basaha ang 1 Juan 4:9–10. Unsa nga
pagpakita sa gugma sa Dios ang
gihisgutan ni Juan niini nga mga
bersikulo? (Tan-awa usab sa Juan
3:16; 1 Juan 5:11; 2 Nephi 9:10.) Sa
unsa nga paagi nga ang pagpadala sa
iyang Anak aron sa pag-ula sa dugo
alang sa atong mga sala nagapakita
sa gugma sa Langitnong Amahan
alang kanato?

• Si Juan mitudlo nga ang Langitnong
Amahan motubag sa atong mga 
pag-ampo kon kita mangamuyo
sumala sa Iyang kabubut-on (1 Juan
5:14–15). Sa unsa nga paagi nga ang
pag-ampo nakatabang kanimo nga
mabati ang gugma sa Langitnong
Amahan?

• Giunsa paghulagway ni Juan niad-
tong kinsa miangkon nga sila 
nahigugma sa Dios apan wala “mag-
higugma sa isig ka usa”? (Tan-awa
ang 1 Juan 2:9, 11; 3:14–15, 17;
4:20.) Ngano nga ang atong gugma
alang sa uban usa ka sukdanan sa
atong gugma sa Dios?

• Ngano nga ang mga ginikanan
makaangkon og tumang kalipay kon
ilang “madungog nga [ang ilang]
mga anak magalakaw diha sa kama-
tuoran”? (3 Juan 1:4).

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Sultihi ang mga sakop sa banay nga
kuyog kamong manlakaw aron maghi-
usa sa pagpanuhid. Dayon panlakaw o
panakay kamo, mangita og mga
butang nga makatabang sa mga sakop
sa banay nga makakita nga ang
Langitnong Amahan ug si Jesukristo
nagahigugma kanila. Kon ang usa ka
sakop sa banay makakita og butang
nga nagapakita sa gugma sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo,
isulat kini. Kon mahuman na ninyo
ang pagpanuhid, basaha ang lista nga
imong nahimo uban sa tanan.

Kadena nga Kasulatan: “Siya nga
Nagahigugma sa Iyang Igsoon
Nagapabilin diha sa Kahayag”

1 Juan 2:10–11 1 Juan 4:20–21
1 Juan 3:16–19 Juan 21:15–17
1 Juan 4:7–11 Moroni 7:45–48
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mahuman na, basaha ang 2 Pedro
1:4–8. Hisguti ngano nga ang matag
hiyas sa diosnong kinaiya mahinung-
danon aron kita mahimong sama sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Kadena nga Kasulatan: “Pagbantay
sa Mini nga mga Propeta”

2 Pedro 2:1–3 2 Nephi 28:7–9
Mateo 7:15–20 D&P 45:57
Mateo 24:24



“Siya Magapuyo Ipon Kanila ug 
Sila Mahimong Iyang mga Katawhan”
Pinadayag 5–6; 19–22

“Ang Magamadaugon Makapanag-iya 
Niining Maong Panulondon”
Pinadayag 1–3; 12

33

Aron sa pagbaton og labawng pagsa-
but niini nga mga kapitulo, tan-awa
ang mga sinulat sa ubos sa panid ug
Hubad ni Joseph Smith, Pinadayag
1:1–8; 2:26–27; 12:1–17.

• Unsa ang migula sa baba sa
Manluluwas diha sa panan-awon ni
Juan? (Tan-awa sa Pinadayag 1:16.)
Unsa ang girepresentar niini nga
espada? (Tan-awa sa D&P 6:2.) Sa
unsa nga mga paagi nga ang pulong
sa Ginoo susama sa usa ka espada?
(Tan-awa sa Mga Hebreohanon 4:12;
Helaman 3:29.)

• Sa panan-awon ni Juan, unsa ang
gisaad sa Ginoo niadtong kinsa
magmadaugon sa mga pagsulay ug
mga tintasyon sa pagkamortal? (Tan-
awa ang kadena nga kasulatan niini
nga seksyon.)

• Unsaon sa Simbahan ug gingharian
sa Dios sa katapusan malupig si
Satanas? (Tan-awa sa Pinadayag
12:11.) Sa unsa nga paagi nga ang
Pag-ula ni Kristo ug ang imong pag-
pamatuod niini makatabang kanimo
sa imong kaugalingong panlimbasog
batok ni Satanas?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang Pinadayag 6:12–14 ug
16:18–21, ug ipasabut nga kini nga
mga tudling gahulagway sa mga
butang nga nakita ni Juan sa iyang
panan-awon sa katapusang mga
adlaw. Dayon ipasabut nga bisan tuod
pipila sa mga panagna diha sa basa-
hon sa Pinadayag makahahadlok,
ubang mga panagna diha sa basahon
sa Pinadayag makahatag kanato og
paglaum ug makatabang kanato nga
dili mahadlok atol sa malisud nga
mga panahon. Pagbasa og pipila ka
mga tudling gikan sa kadena nga
kasulatan sa niini nga seksyon aron
sa pagpangita niadtong mga mensahe
sa paglaum.

Kadena nga Kasulatan: Mga Saad
ngadto Niadtong Kinsa
Magmadaugon

Pinadayag 2:7 Pinadayag 3:5
Pinadayag 2:11 Pinadayag 3:12
Pinadayag 2:17 Pinadayag 3:21
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• Usa ka butang nga atong makat-
onan gikan sa Pinadayag kapitulo 6
mao nga si Satanas nakig-away batok
sa kamatarung sa tibuok kasaysayan
sa yuta. Sumala sa Pinadayag 6:4–11,
unsa ang pipila ka mga pamaagi nga
kini iyang nabuhat? Unsa nga mga

taktika ang gigamit ni Satanas karon
aron sa pagsulay sa pagbuntog sa
matarung? Unsaon nato sa pagpa-
tunhay sa paglaum ug usa ka positi-
bo nga panglantaw samtang kita
makig-away sa gubat batok ni
Satanas?
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Mga Panudlo sa mga Propeta sa Ulahing 
mga Adlaw mahitungod sa mga Panalangin 
sa Pagtuon sa Kasulatan
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“Siksika ang mga kasulatan—siksika
ang mga padayag nga atong gipang-
mantala, ug hangyoa ang inyong
Langitnong Amahan, sa pangalan sa
Iyang Anak nga si Jesukristo, sa pagpa-
kita sa kamatuoran nganha kaninyo,
ug kon kamo mobuhat niini uban sa
bug-os nga tinguha ngadto sa Iyang
himaya sa walay pagduhaduha, Siya
motubag kaninyo pinaagi sa gahum 
sa Iyang Espiritu Santo. Inyo dayong
mahibaloan sa inyong mga kaugali-
ngon ug dili gikan sa uban. Kamo dili
na dayon magsalig sa tawo alang sa
kahibalo sa Dios; ni wala na gayud
magkinahanglan nga mamasin pa.
Dili; kay kon ang mga tawo gadawat sa
ilang mga panudlo gikan Kaniya kinsa
nagbuhat kanila, sila kahibalo unsaon
Niya pagluwas kanila” ( Joseph Smith,
Teachings of the Prophet Joseph Smith,
pin. Joseph Fielding Smith [1976],
11–12).

“Ako mapasalamaton alang sa pagha-
tag og gibug-aton mahitungod sa pag-
basa sa mga kasulatan. Manghinaut
ako nga alang kaninyo mahimo kini
nga labaw ka makalingaw kaysa usa 
ka katungdanan; nga, mas maayo 
pa, kini mahimong usa ka butang sa
gugma uban sa pulong sa Dios. Ako
mosaad kaninyo nga sa inyong pagba-
sa, ang inyong mga hunahuna maha-
yagan ug ang inyong mga espiritu
mabayaw. Sa sinugdanan morag lisud,
apan kana mausab ngadto sa usa ka
kahibulongang kasinatian uban sa
mga panumduman ug mga pulong sa
mga butang nga balaan” (Gordon B.
Hinckley, “The Light within You,”
Ensign, Mayo 1995, 99).

“Samtang kamo magbasa sa kinabuhi
ug panudlo ni Ginoong Jesukristo,
kamo mapaduol ngadto Kaniya kinsa
ang tigsulat sa atong kaluwasan”
(Gordon B. Hinckley, “Rise to the

• Ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo
mopahiluna pasulod sa Melinyum,
kaliboan ka tuig nga panahon diin si
Kristo maghari sa personal sa ibabaw
sa yuta. Unsay mahitabo ni Satanas
atol sa Melinyum? (Tan-awa sa
Pinadayag 20:1–3.) Maunsa man ang
kinabuhi mahisama kon si Satanas
pagagapuson? (Tan-awa sa 1 Nephi
22:26; D&P 45:55, 58.) Unsaon nato
sa pagpugong sa gahum ni Satanas
diha sa atong mga kinabuhi karon
dayon?

Sugyot alang sa Panaghisgut sa Banay

Basaha ang Pinadayag 20:1–3, nga
gapakita nga si Satanas pagagapuson

atol sa Melinyum. Dayon hatagi og
bag-o nga mga pahayagan o mga
magasin ang mga sakop sa banay.
Patan-awa sila sa mga pahayagan o
mga magasin ug ilha unsa nga mga
artikulo mahimo o dili mahimo nga
maanaa sa pahayagan o magasin atol
sa Melinyum.

Kadena nga Kasulatan: Mga Pulong
sa Paglaum ug Pasalig diha sa
Basahon sa Pinadayag

Pinadayag 3:20 Pinadayag 22:1–7
Pinadayag 7:13–17 Pinadayag 22:17
Pinadayag 21:3–7
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Stature of the Divine within you,”
Ensign, Nob. 1989, 97).

“Kon kita mosunod sa mga tambag sa
atong mga pangulo sa pagbasa ug pag-
tuon sa mga kasulatan, mga benepisyo
ug mga panalangin sa daghang mga
klase moabut kanato. Kini mao ang
pinakamapuslanon sa tanan nga pag-
tuon nga mahimo natong sudlan”
(Howard W. Hunter, sa Conference
Report, Okt. 1979, 91; o Ensign, Nob.
1979, 64).

“Kon ang mga matag sakop ug mga
banay mosubsob sa ilang mga kaugali-
ngon diha sa mga kasulatan ingon nga
gibatasan ug makanunayon, . . . ubang
mga natad sa kalihokan awtomatiko
nga moabut. Mga pagpamatuod mous-
baw. Pasalig mapalig-on. Mga banay
mapakusgan. Personal nga padayag
modagayday” (Ezra Taft Benson, “The
Power of the Word,” Ensign, Mayo
1986, 81).

“Dili nato sayon-sayonon sa pagtagad
ang mahinungdanong mga butang 
nga atong nadawat gikan sa kamot sa
Ginoo! Ang iyang pulong usa sa pinaka-
bililhong mga gasa nga Iyang nahatag
kanato. Ako moawhag kaninyo sa pag-
pasalig pag-usab sa inyong mga kaugali-
ngon ngadto sa pagtuon sa mga
kasulatan. Isubsob ang inyong mga kau-
galingon kanila matag adlaw aron kamo
makabaton og gahum sa Espiritu aron
sa pag-uban kaninyo sa inyong balaang
mga tawag. Basaha sila diha sa inyong
mga banay ug tudloi ang inyong mga
anak sa paghigugma ug sa pagmanggad
kanila” (Ezra Taft Benson, “The Power
of the Word,” Ensign, Mayo 1986, 82).

“Akong nabantayan nga kon ako dili
manumbaling sa akong pakigrelasyon
uban sa pagkadiosnon ug kon maorag
walay balaang dalunggan nga nami-
naw ug walay balaang tingog nga nag-

sulti, nga ako layo, layo kaayo. Kon
akong isubsob ang akong kaugalingon
sa mga kasulatan ang gilay-on mopit-
os ug ang pagkaespirituhanon moba-
lik. Akong mabantayan ang akong
kaugalingon nga magmahal og samot
niatong kinsa ako gayud nga mahalon
uban sa tibuok nakong kasingkasing
ug hunahuna ug kusog, ug labaw nga
magmahal kanila, akong nabantayan
nga mas sayon sa pagpuyo sa ilang
tambag” (Spencer W. Kimball, The
Teachings of Spencer W. Kimball, ed.
Edward L. Kimball [1982], 135).

“Ako nagtuo gayud nga ang matag usa
kanato, sa labing minos adunay pana-
hon sa atong mga kinabuhi, kinahang-
lan mokaplag sa mga kasulatan sa
atong kaugalingon—ug dili lang sa
pagkaplag kanila sa makausa, apan sa
pagkaplag pag-usab kanila balik ug
balik” (Spencer W. Kimball, “How Rare
a Possession—the Scriptures!” Ensign,
Sept. 1976, 4).

“Ako naghunahuna nga ang mga tawo
kinsa magtuon sa kasulatan makaang-
kon og aspeto ngadto sa ilang kinabu-
hi nga walay laing makaangkon ug
nga dili maangkon sa bisan unsa nga
paagi gawas lamang pinaagi sa pagtu-
on sa mga kasulatan. Adunay pag-
usbaw sa pagtuo ug sa tinguha sa
pagbuhat unsa ang matarung ug usa
ka pagbati sa pagkadasig ug pagkasa-
but nga moabut ngadto sa mga tawo
kinsa gatuon sa ebanghelyo—nagpasa-
but sa tino nga ang mga Sumbanan
nga mga Kasulatan—ug kinsa gapama-
landong sa mga baruganan, nga dili
moabut sa laing paagi” (Bruce R.
McConkie, sa Church News, 24 Ene.
1976, 4).

“Ako mohagit sa matag Santos sa
Ulahing mga Adlaw sa pagduol ngadto
sa kahibalo ug pagsabut sa mga kasula-
tan. Kini nga sagrado nga mga basa-
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hon mao ang atong balwarte sa depen-
sa batok sa maliputon nga kaaway”
(Marvin J. Ashton, sa Conference
Report, Okt. 1977, 110; o Ensign, Nob.
1977, 73).

“Ako mosaad kaninyo nga ang inadlaw
nga pag-ampo sa banay ug pagtuon sa
kasulatan motukod sulod sa mga bong-

bong sa inyong panimalay og kasiguro-
an ug panaghugpong nga makapabu-
hong sa inyong mga kinabuhi ug
moandam sa inyong mga banay sa pag-
atubang sa mga hagit sa karon ug sa
mga kahangturan nga moabut” (L. Tom
Perry, sa Conference Report, Abr. 1993,
113; o Ensign, Mayo 1993, 92).
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