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Pasiuna
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Sa usa ka panagtigum uban sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, 
ang Propeta Joseph Smith “misulti sa
mga kaigsoonan nga ang Basahon ni
Mormon mao ang labing tukma sa
bisan hain nga basahon dinhi sa
yuta, ug ang tukurang bato sa atong
relihiyon, ug ang tawo labing maduol
sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang
mga lagda, kay sa bisan unsang lain
nga basahon” (History of the Church,
4:461; tan-awa usab sa pasiuna
ngadto sa Basahon ni Mormon).

Kining giya sa pagtuon gihimo isip 
usa ka kauban sa imong pagtuon sa
Basahon ni Mormon. Kini gibahin
ngadto sa ginumerohan nga mga
seksyon nga tugbang sa mga leksyon
diha sa tun-anan sa Doktrina sa
Ebanghelyo sa Basahon ni Mormon.
Ang matag seksyon adunay gilatid nga
mga basahonon ug mga pangutana
alang niana nga semana nga
makapalambo sa imong pagtuon.
Mahimo nga imong gamiton kini nga
mga pangutana aron sa pagpalambo sa
imong kinaugalingong paggamit sa
mga kasulatan ug sa pag-andam sa
paghimo og mahinungdanong mga
salmot sa mga panaghisgutan sa klase.

Ikaw kabahin sa kapangakohan uban
sa imong magtutudlo sa Doktrina sa
Ebanghelyo, sa pagtabang sa klase
nga mahimong malampuson. Ang
Ginoo misulti nga ang mga
magtutudlo kinahanglan nga

“magsangyaw . . .diha sa espiritu 
sa kamatuoran” 
ug nga kadtong kinsa makadawat 
“sa pulong sa kamatuoran” kinahang-
lan nga modawat niini sa Espiritu sa
kamatuoran” (D&P 50:17, 19).
Tambong sa klase nga andam nga
mohatag og mga panabut, mangu-
tana, makigbahin og tukma nga mga
kasinatian, mopamatuod, ug mami-
naw og maayo sa magtutudlo ug sa
uban nga mga sakop sa klase. Kon
ikaw nakatuon na sa gilatid nga mga
basahonon ug namalandong sa mga
pangutana niini nga giya sa pagtuon,
ikaw mahimong mas andam sa
pagsinati sa katumanan sa mga
pulong sa Ginoo sa dihang Siya
miingon, “Siya nga nagsangyaw ug
siya nga nakadawat, nakasabut sa
usag usa, ug ang duha makadawat og
kaayohan ug maglipay nga maghiusa”
(D&P 50:22).

Kini nga giya sa pagtuon usa ka
bililhon nga kapanguhaan alang sa
mga banay. Ikaw mahimong mogamit
sa mga pangutana sa pagtuon aron
nga ang ebanghelyo maoy tumong 
sa panaghisgutan diha sa mga sakop 
sa banay. Usab, ang matag seksyon
adunay usa ka sugyot alang sa
panaghisgutan sa banay. Ang mga
sakop sa banay mahimong mogamit
niining mga sugyot samtang sila mag-
andam og mga leksyon alang sa mga
gabii sa banay.



“Tanan nga mga Butang Sumala 
sa Iyang Kabubut-on”
1 Nephi 1–7
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• Usa sa unang mga panghitabo 
nga gihugway diha sa Basahon ni
Mormon mao ang pagbiya ni Lehi 
ug sa iyang banay gikan sa Jerusalem.
Unsa nga mga hitabo ang hinungdan

niini nga pagbiya? (Tan-awa sa 
1 Nephi 1: 4–15, 18–20; 2:1–3.)

• Nganong ang mga tawo sa Jerusalem
misalikway sa mensahe ni Lehi ug sa
ubang mga propeta? (Tan-awa sa 
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Sa mainampoon nga paagi tun-i ang
mosunod nga mga kasulatan: 1 Nephi
13:38–41; 19:23; 2 Nephi 25:21–22;
27:22; 29:6–9; Mormon 8:26–41; Ether
5:2–4; Moroni 1:4; 10:3–5; Doktrina
ug mga Pakigsaad 10:45–46; 20:8–12;
84:54–58. Tun-i usab ang pasiuna nga
materyal sa Basahon ni Mormon.

• Sumala sa ikaduhang parapo sa
ulohan nga pahina sa Basahon ni
Mormon, unsa ang tulo ka mga
katuyoan sa Basahon ni Mormon?

• Unsa ang imong nakat-unan gikan sa
Basahon ni Mormon mahitungod ni
Jesukristo? Sa unsa nga paagi nga ang
Basahon ni Mormon mipalig-on sa
imong pagpamatuod ni Jesukristo?

• Unsa nga mga tudling diha sa
Basahon ni Mormon ang labing
nakapadasig kanimo?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Isip usa ka banay, basaha ang mosunod
nga pamahayag ni Presidente Marion G.
Romney:

“Ako nakasiguro nga kon, diha sa atong
mga panimalay, ang mga ginikanan
mobasa gikan sa Basahon ni Mormon
sa mainampoon ug makanunayon nga

paagi, ang ilang mga kaugalingon ug
uban sa ilang mga anak, ang espiritu
nianang halangdon nga basahon
mosulod diha sa atong mga panimalay
ug sa tanan nga nagpuyo sulod niini.
Ang espiritu sa balaan nga pagtahud
molambo; mutwal nga pagrespeto ug
konsiderasyon alang sa usag usa
motubo. Ang espiritu sa panagbingkil
mopahawa. Ang mga ginikanan
motambag sa ilang mga anak uban 
sa dakong gugma ug kaalam. Ang 
mga anak mahimong labawng
matinumanon ug manunuton sa mga
tambag sa ilang mga ginikanan. Ang
pagkamatarung molambo. Hugot nga
pagtuo, paglaum, ug ang gugma nga
putli—ang tiunay nga gugma ni
Kristo—magpabilin diha sa atong mga
panimalay ug mga kinabuhi, magsunod
kanila ang kalinaw, hingpit nga kalipay
ug kamaya” (sa Conference Report, Abr.
1980 90; o Ensign, Mayo 1980, 67).

Hisguti ang mga panalangin nga
moabut sa imong banay kon ikaw
mosunod niini nga tambag. Paghimo
og plano nga magpundok isip usa ka
banay matag adlaw aron sa pagtuon 
sa Basahon ni Mormon. Awhaga ang
matag sakop sa banay sa pagdawat og
kapangakohan sa pagsunod sa plano.

“Ang Tukurang Bato sa Atong Relihiyon” 1



Ang Panan-awon sa Kahoy sa Kinabuhi
1 Nephi 8–11; 12:16–18; 15
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Samtang ikaw magtuon sa asoy sa
panan-awon sa kahoy sa kinabuhi,
bantayi ang mosunod nga mga
simbolo ug ang ilang mga kahulugan:

Kahoy sa kinabuhi (1 Nephi 8:10;
11:8–25)

Bunga sa kahoy sa kinabuhi (1 Nephi
8:10–18, 30; 15:36; tan-awa usab sa
D&P 14:7)

Gunitanan nga puthaw (1 Nephi
8:19–24, 30; 11:25; 15:23–24)

Gabon sa kangitngit (1 Nephi 8:23–24;
12:17)

Suba sa hugaw nga tubig (1 Nephi
8:13, 26, 32; 15:26–29)

Dako ug lapad nga gambalay (1 Nephi
8:26–28, 31, 33; 12:18)

• Sa dihang si Nephi gipakita sa kahoy
sa kinabuhi, siya nangutana aron
makasabut sa kahulugan niini 

(1 Nephi 11:8–11). Unsay iyang
nakat-unan nga kahulugan sa
kahoy? (Tan-awa sa 1 Nephi
11:21–25.) Unsa ang nakita ni Nephi
nga nakatabang kaniya nga labawng
nga nakasabut sa gugma sa Dios?
(Tan-awa sa 1 Nephi 11:13–21, 24,
26–33; tan-awa usab sa Juan 3:16.)

• Giunsa paghulagway ni Lehi ug ni
Nephi ang kahoy sa kinabuhi ug sa
iyang bunga? (Tan-awa sa 1 Nephi
8:10–12; 11:8–9, 23; 15:36.)

• Sa panan-awon, si Lehi nakakita og
“dili maihap nga pundok sa mga
katawhan” (1 Nephi 8:21). Kini nga
mga tawo mahimong bahinon
ngadto sa upat nga mga kategoriya
pinasikad sa ilang mga kinaiya diha
sa kahoy ug sa bunga. Basaha ang 
1 Nephi 8:21–33, ug pangitaa kining

3

1 Nephi 1:19–20; 2:12–13, 16:1–2.)
Ngano nga pipila sa mga tawo karon
mosupak batok sa Ginoo ug sa Iyang
mga sulugoon? Unsay imong makat-
unan gikan ni Nephi mahitungod
kon unsaon sa paghimo sa imong
kasingkasing nga labawng
madawaton sa mga pagtulun-an sa
mga propeta? (Tan-awa sa 1 Nephi
2:16, 19.)

• Ngano nga ang banay ni Lehi
kinahanglan nga makabaton sa
tumbaga nga mga palid? (Tan-awa
sa 1 Nephi 3:3, 19–20; 4:15–16; 
tan-awa usab sa 1 Nephi 5:21–22;
Mosiah 1:3–7.)

Samtang ikaw magtuon sa 1 Nephi
2–4, itandi ang mga kinaiya ni Nephi
sa mga kinaiya nila ni Laman ug
Lemuel. Ikaw mahimong mohatag og
dakong pagtagad sa mosunod nga mga

tudling: 1 Nephi 1:1; 2:11–13, 16, 19;
3:5, 7, 14–15, 31; 4:1, 3.

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Hisguti ngano nga ang banay ni 
Lehi kinahanglan nga makabaton 
sa tumbaga nga mga palid. Hisguti
ngano nga ikaw mapasalamaton nga
nakabaton sa mga kasulatan. Dayon
hangyo-a ang mga sakop sa banay 
sa paghimo og lista sa mga higala
kinsa walay mga kopya sa Basahon 
ni Mormon. Sa mainampoon nga
paagi paghunahuna og mga paagi 
sa pagpanghatag og mga kopya sa
Basahon ni Mormon sa pipila o sa
tanan niini nga mga tawo. Ikaw
mahimong mohatag og kopya sa
Basahon ni Mormon sa matag sakop
sa banay aron ipanghatag.
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“Ang mga Butang Diin Ako Nakakita Samtang 
Ako Nadala sa Layo diha sa Espiritu”
1 Nephi 12–14

• Sa 1 Nephi 12, si Nephi naghulagway
sa iyang panan-awon sa umaabot sa
iyang binhi (kaliwatan) ug sa binhi
sa iyang mga igsoong lalaki. Sa unsa
nga mga paagi nga ang mga simbolo
sa panan-awon sa kahoy sa kinabuhi
(ang gabon sa kangitngit, ang dako
ug lapad nga gambalay, ug ang suba
sa hugaw nga tubig) mitagna nang
daan sa pagkapukan sa mga
kaliwatan ni Nephi?

• Unsa ang nakita ni Nephi nga
matukod “taliwala sa mga kanasuran
sa mga Hentil”? (Tan-awa sa 1 Nephi
13:4–5.) Kinsa ang nagtukod sa
gamhanan ug salawayon nga simba-
han? (Tan-awa sa 1 Nephi 13:6.)

• Unsay gihimo sa gamhanan ug 
salawayon nga simbahan ngadto 
sa Biblia? (Tan-awa sa 1 Nephi
13:20–26.) Ngano? (Tan-awa sa 
1 Nephi 13:27.) Unsa ang pipila ka
mga doktrina nga lisud sabton diha

sa Biblia apan yano ug bililhon diha
sa Basahon ni Mormon? Unsay
gikatabang sa Basahon ni Mormon
aron ikaw labaw nga makasabut sa
Biblia o makapalambo sa imong
pagpamatuod sa Biblia?

• Si Nephi nakakita nga bisan og ang
mga sakop sa Simbahan sa Ginoo 
sa katapusang mga adlaw gamay 
ra kaayo, sila makabuntog sa
pagpanggukod sa gamhanan ug
salawayon nga simbahan. Unsa 
ang nakita ni Nephi nga gisangkap
sa mga Santos sa Dios? (Tan-awa 
sa 1 Nephi 14:14.) Sa unsa nga 
paagi ikaw masangkapan “uban 
sa ka matarung ug uban sa gahum
sa Dios”?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha ang pinili nga mga bersikulo
gikan sa 1 Nephi 12–14 isip usa ka
banay. Samtang kamo nagtuon niini
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upat ka kategoriya. Sa unsa nga
paagi nga kini nga mga kategoriya
makita sa kalibutan karon. Sa imong
paminaw asa nga kategoriya ikaw
mahisakop?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Himoa ang mosunod nga kalihokan
aron sa pagtabang sa mga sakop sa
banay nga labawng makasabut sa
panan-awon sa kahoy sa kinabuhi:

Taptapi ang mata sa usa ka sakop sa
banay ug patuyoka siya. Ipasabut nga
ang tabon sa mata nagpasabut sa
gabon sa kangitngit. Dayon pagbutang

og hulagway sa Manluluwas bisan asa
sa lawak. Hagita ang sakop sa banay
nga gitaptapan ang mata sa paglakaw
paingon ngadto sa hulagway nga
walay tabang ni bisan kinsa. Kon
tataw na nga siya dili makahimo sa
paglakaw diretso ngadto sa larawan,
himoa nga usa ka sakop sa banay
motindog sa may hulagway, maggunit
sa usa ka tumoy sa lubid (nagpasabut
sa gunitanan nga puthaw). Himoa nga
usa pa ka sakop sa banay ang mogunit
sa lain nga tumoy. Dayon himoa nga
ang sakop sa banay nga gitaptapan
ang mata mogunit sa lubid ug mola-
kaw paingon ngadto sa hulagway.



“Gawasnon sa Pagpili sa Kalingkawasan 
ug Kinabuhing Dayon”
2 Nephi 1–2
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Ang 2 Nephi 1 naglakip sa tambag nga
gihatag ni Lehi ngadto sa iyang mga
anak nga lalaki sa wala pa siya
mamatay. Sa imong pagtuon niini nga
kapitulo, pangita sa tino nga mga
butang nga gitambag ni Lehi nga

mahimong buhaton sa iyang mga anak
nga lalaki ug ang mga panalangin nga
iyang gisaad nga ilang madawat kon
sila motuman sa iyang tambag.
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“Pagpatalinghug sa Kamatuoran, 
ug Mosunod ngadto Niini”
1 Nephi 16–22

Samtang ikaw nagtuon sa 1 Nephi
16–18, pangitaa ang mga paagi diin
gipakita ni Nephi ang pagkamasu-
lundon, hugot nga pagtuo, ug kaisug.
Paghunahuna og mga paagi nga imong
masunod ang ehemplo ni Nephi.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtubag
ni Nephi sa mga pagsulay lahi kay
sa mga paagi diin ang kadaghanan 
sa sakop sa iyang banay mitubag?
(Itandi 1 Nephi 18:16 uban sa 
1 Nephi 16:18–20, 34–36; 17:21.)
Unsaon nato pagbuntog ang
pagkabagulbulan kon kita mag-
atubang og mga pagsulay?

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan
mahitungod sa pagkamasulundon sa
mga sugo sa Dios. Mahimong imong
markahan kini nga mga tudling.

1 Nephi 3:7 D&P 130:20–21
1 Nephi 17:3 Abraham 3:25
D&P 82:10

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Pagkuha og duha ka buok nga pisi—
usa maayo ug usa gabok. Ipakita ang
pisi nga maayo, ug ipasabut nga kini
gihimo sa daghang mga lanot. Ipasabut
nga mahinungdanon sama sa lanot
nga magpabilin nga hugot nga gihigot
sa usag usa, mahinungdanon alang sa
mga banay nga magkahiusa. Dayon
ipakita ang pisi nga dunot. Ipasabut
nga sama sa pisi nga huyang kon ang
mga lanot magbulag, ang mga banay
huyang kon sila wala magkahiusa.

Rebyuha ang asoy diha sa 1 Nephi
16–18. Hunahunaa sa unsa nga paagi
nga ang mga lihok sa tagsatagsa ka 
mga sakop sa banay ni Lehi nakaapekto
sa pagkahiusa sa banay. Hisguti ang
mahitungod kon unsay inyong
mahimo isip usa ka banay nga
mahimong labaw nga magkahiusa.
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nga mga kapitulo, hatagi og dakong
pagtagad ang mga panagna ni Nephi.
Isugyot nga ang mga sakop sa banay

momarka sa mga panagna diha sa
ilang mga kasulatan. Paghimo ug lista
sa mga panagna nga natuman na.
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“Ako Nasayud kang Kinsa Ako Mosalig”
2 Nephi 3–5

• Samtang ikaw nagtuon sa 2 Nephi 3,
pangitaa ang mga pagtulun-an
mahitungod sa Propeta Joseph
Smith. Sa unsa nga paagi ikaw
gipanalanginan tungod sa mga
salmot ni Joseph Smith?

• Sa unsa nga paagi nga si Nephi
nakakita og paglaum bisan pa sa
pagbati nga “sayon nga hasulon” 
sa pagtintal ug sala? (Tan-awa sa
2 Nephi 4:18–25.) Ngano nga ang
paghinumdom sa mga panalangin
nga imong nadawat makatabang
kanimo sa malisud nga mga
panahon?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Isip usa ka banay, basaha ang pipila o
ang tanan sa 2 Nephi 4:15–35. Ipasabut
nga kini nga mga tudling usahay
gitawag nga “ang Salmo ni Nephi.”
Kini nagpahayag sa pipila ka hilabihan
ka lawom nga mga pagbati ni Nephi.
Hisguti nganong mahinungdanon
usahay nga “mosulat sa mga butang sa
[atong] [mga] kalag,” sama sa gibuhat
ni Nephi sa (2 Nephi 4:15). Awhaga
ang mga sakop sa mga banay nga
kanunay mosulat mahitungod sa ilang
mga pagbati. Sila mahimong motala
usahay sa ilang mga pagbati sa paagi 
sa usa ka balak o awit sa pagdayeg.
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Samtang ikaw magtuon sa 2 Nephi 2,
pangitaa ang mga pulong luwas, lihok,
ug pili. Mahimong imong markahan
kini nga mga pulong kon imo kining
makita. Paggahin og panahon sa
pagpamalandong sa pagkamahinung-
danon niini nga mga pulong.

• Basaha ang 2 Nephi 2:6–8. Unsaon
nimo sa “paghimo niini nga mga
butang nga mahibaloan”? Sa unsa
nga paagi nga ang inyong pagbutyag
niini nga mga butang makapakita og
pasalamat ngadto sa Manluluwas
alang sa Iyang Pag-ula?

• Basaha ang 2 Nephi 2:15–25 ug
pangitaa sa (1) mga kahimtang anaa
diha kang Adan ug Eva sa wala pa 
sila makakaon sa gidili nga prutas ug
(2) ang katugbang nga nasinati human
sila mokaon sa prutas. Unsa nga mga
panalangin ang inyong madawat
tungod sa Pagkapukan ni Adan ug 
ni Eva nakahimo og pagbatok ngadto
sa kalibutan? (Tan-awa sa 2 Nephi
2:23–27; Moises 5:10–12.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ipasabut nga ang mga misyonaryo 
sa kanunay gipangutana sa mga
pangutana nga gitubag sa tino diha sa
Basahon ni Mormon. Dapita ang mga
sakop sa banay nga buhaton ang tahas
sa mga misyonaryo kinsa gipangutana
sa mga pangutana sa ubos. Ipatubag
nila ang mga pangutana ginamit ang
giuban nga mga kasulatan gikan sa 
2 Nephi 2.

1. Unsay imong ipasabut sa imong
pag-ingon nga si Jesus mao ang
Manluluwas? (Tan-awa sa 2 Nephi
2:5–10.)

2. Ngano nga gitugutan sa Dios ang
maayo ug dautan sa kalibutan? 
(Tan-awa sa 2 Nephi 2:11–13.)

3. Ako dili gusto og daghang mga
sugo. Dili ba limitado ang akong
kagawasan kon ako mosunod sa
mga pagtulun-an ni Jesus? (Tan-awa
sa 2 Nephi 2:26–29.)



7

“O Unsa ka Mahinungdanon 
ang Kaayo sa Atong Dios”
2 Nephi 6–10

Ang 2 Nephi 9 naglangkob sa wali ni
Jacob, usa sa mga manghod nga mga
igsoon ni Nephi, mahitungod sa Pag-
ula ni Jesukristo, nga mao ang labing
mahinungdanon nga panghitabo diha
sa laraw sa kaluwasan. Aron makasabut
sa mga pagtulun-an dinhi niini nga
kapitulo, makatabang ang pagsabut sa
mga pulong temporal nga kamatayon ug
espirituhanon nga kamatayon. Alang sa
pagpasabut niini nga mga pulong, tan-
awa sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Kamatayon,” 121–22.

• Unsa ang gihimo sa Manluluwas
aron sa pagbuntog sa temporal nga
kamatayon ug espirituhanon nga
kamatayon? (Tan-awa sa 2 Nephi
9:5–7, 12, 21–22; tan-awa usab sa
Lucas 22:44; Mosiah 3:7; D&P
19:16–19.)

• Sumala ni Jacob, unsa ang pipila ka
mga butang nga kinahanglan atong
himoon aron “maluwas diha sa
gingharian sa Dios,” o tugutan nga
makapuyo diha sa atubangan sa Dios
hangtud sa kahangturan? (Tan-awa
sa 2 Nephi 9:18, 21, 23–24, 39, 41,
50–52.)

• Unsa ang pipila ka mga kinaiya ug
mga aksyon nga makapugong kanato
gikan sa pagdawat sa tanang mga

panalangin sa Pag-ula? 
(Tan-awa sa 2 Nephi 9:27–38.)

• Si Jacob nanagna nga ang mga
kaliwatan ni Nephi “mamatay sa
pagkatawhanon tungod sa pagka-
walay pagtuo” ug nga ang mga Judeo
sa Jerusalem molansang sa
Manluluwas ug pagakatagon tungod
sa ilang mga sala (2 Nephi 10:2–6).
Unsa ang buhaton sa Ginoo niining
mga tawhana nga motuo Kaniya ug
mohinulsol sa ilang mga sala? (Tan-
awa sa 2 Nephi 10:2, 7–8, 21–22; tan-
awa usab sa 1 Nephi 21:15–16; 
2 Nephi 9:1–3, 53;30:2.) Sa unsa nga
paagi kini magamit nato sa
tagsatagsa?

Hunahunaa kon sa unsa nga paagi ang
tagsatagsa ka mga pulong o pundok sa
mga pulong sa mosunod nga bersikulo
nagsuporta sa pulong ni Jacob:

2 Nephi 9:10 2 Nephi 9:28
2 Nephi 9:14 2 Nephi 9:39
2 Nephi 9:18 2 Nephi 9:51

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Dapita ang mga sakop sa banay sa
paghisgut sa unsay nabuhat sa
Manluluwas alang sa matag usa kanila
ug sa banay.

8
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“Ang Akong Kalag Nalipay diha 
sa mga Pulong ni Isaias”
2 Nephi 11–25

Sa dili pa ikaw mosugod sa pagtuon 
sa mga pagtulun-an ni Isaias diha sa 
2 Nephi 11–25, basaha kini nga paha-
yag ni Elder Boyd K. Packer:

“Ang Basahon ni Mormon usa ka
basahon sa kasulatan. Kini usa pa ka
tugon ni Jesukristo. Gisulat kini diha
sa pinulongan sa Biblia, ang pinulo-
ngan sa mga propeta.

“Sa kasagarang mga bahin, kini anaa
sa sayon sabton nga pinulongan sa
Bag-og Tugon, uban sa mga pulong
sama sa ginasulti [spake] alang sa gisulti
[spoke], ngadto sa [unto] alang sa [to],
uban sa ug nahinabo nga [and it came
to pass], uban sa ingon [thus], ug ikaw
[thou] ug kanimo [thine].

“Ikaw dili makabasa og daghang mga
pahina niana hangtud ikaw makasunod
sa ritmo sa pinulongan ug ang saysay
dali ra nga sabton. Sa pagkatinuod,
kasagaran sa mga tin-edyer dali nga
makasabut sa saysay sa Basahon ni
Mormon.

“Dayon, sa dihang ikaw komportable
na nga mopadayon, makatagbo ka og
usa ka babag. Ang istelo sa pinulongan
nausab ngadto sa istelo sa panagna sa
Daang Tugon. Tungod kay, nasagul
diha sa saysay, mao ang mga kapitulo

nga naghubit sa mga panagna sa
propeta Isaias sa Daang Tugon. Kini
sila migimaw isip mga babag, sama sa
usa ka babag sa dalan o usa ka babag
sa ganghaan, diin ang yano nga
magbabasa, usa nga walay kaikag, 
sa kasagaran dili mopadayon.

“Ikaw usab, mahimong matintal sa
paghunong diha niana, apan ayaw
kanag buhata! Ayaw og undang sa
pagbasa! Padayon lahus niadtong
lisud-nga-sabton nga mga kapitulo 
sa panagna sa Daang Tugon, bisan
gamay ra ang imong masabtan niini.
Padayon, bisan og ang imong buhaton
mao lang ang pagpanghagdaw ug
pagkutlo og impresyon dinhi ug didto.
Padayon, bisan og ang imong buhaton
lang mao ang pagtan-aw sa mga
pulong. . . .

“. . .Ang Ginoo adunay katuyoan sa
pagpatunhay sa mga panagna ni Isaias
diha sa Basahon ni Mormon, bisan pa
man kini nahimong babag sa yano
nga magbabasa.

“Kadtong kinsa wala mopadayon lapas
sa mga kapitulo ni Isaias wala makabasa
sa mga kinaugalingon nga mga bahandi
nga matigum diha sa pagpadayon” 
(sa Conference Report, Abr. 1986, 76–77;
o Ensign, May 1986, 61).

9

“Siya Nagdapit sa Tanan sa Pagduol ngadto Kaniya”
2 Nephi 26–30

Ang 2 Nephi 26–30 naglakip sa
gamhanan nga mga panagna
mahitungod sa katapusang mga adlaw.
Si Nephi nanagna mahitungod sa mga
katawhan kinsa malingla ni Satanas ug

mopalayo gikan sa kamatuoran. 
Bisan pa niana, siya usab nanagna 
sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ug sa 
mga panalangin nga ihatag ngadto 
sa mga matarung.

10
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“Padayon sa Unahan uban sa 
Pagkamakanunayon kang Kristo”
2 Nephi 31–33

• Si Nephi nagsugod sa iyang
panghinapos nga mga pagsulat
pinaagi sa pagsulti nga siya
“mamulong mahitungod sa mga
doktrina ni Kristo” (2 Nephi 31:2).
Sumala sa mga pagtulun-an ni Nephi
diha sa 2 Nephi 31, unsaon nimo
paghulagway sa “doktrina ni Kristo”?

Sugyot Alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Andama ang lamesa alang sa panag-
hiusang pagpangaon, ug sultihi ang

mga sakop sa banay nga imong dad-on
ang ilang pagkaon. Kon nakalingkod
na sila sa lamesa, taga-i sila og mga
bahin sa pagkaon nga labawng gamay
kay sa naandan nilang kaunon. Dayon
ipahigayon ang mosunod nga
panaghisgut:

• Sa unsa nga paagi nga ang atong
pagtuon sa kasulatan usahay matandi
sa pagtilaw og gamay kaayo nga
bahin sa pagkaon?

11

• Unsa ang pipila sa mga ehemplo 
diha sa 2 Nephi 28 sa mga taktika 
ni Satanas aron paglingla kanato?
Unsaon nimo paglikay aron dili
mabuntog niini nga mga taktika?
(Tan-awa pananglit sa 1 Nephi15:24;
2 Nephi 28:30; Alma 17:2–3; Moroni
7:15–19; D&P 21:1–6; 46:7.)

• Nganong magtuon kita sa Basahon
ni Mormon dugang sa Biblia? (Tan-
awa sa 2 Nephi 29:4–14; tan-awa
usab sa 2 Nephi 28:30.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Patinduga ang usa sa mga sakop sa
banay diha sa tunga sa lawak. Ipasabut
nga niini nga pagpasundayag, ang
dapit sa tuo sa tawo nagpaila sa
tanang maayong mga butang nga
mahimong mabuhat sa kinabuhi. Ang
dapit sa layong bahin sa tuo nagpaila
sa labing maayo nga mga butang nga
mahimong buhaton. Ang dapit sa wala
nga bahin sa tawo nagpaila sa tanan
nga dautang mga butang nga mahi-
mong buhaton sa kinabuhi. Ang dapit
sa layong bahin sa wala nagpaila sa

labing dautan nga mga butang nga
mahimo.

Ipasabut nga si Elder Richard G. Scott
nagpaila sa usa ka susama nga praktikal
nga paghulagway sa leksyon. Niana nga
panahon siya nakamatikod: “Sa tunga
lisud ang pag-ila unsa ang matarung 
ug unsa ang dautan. Kining tunga 
nga dapit mao ang dapit si Satanas
naglihok uban sa mga matarung nga
katawhan. . . . Sayon ra ang pagkalibog
dinhi. Pagpuyo og maayo sulod sa
talagsaon nga dapit nga maayo nga
gihulagway sa Ginoo, ug ikaw walay
problema sa mga pagpanintal. Kon
ikaw wala makasiguro kon ang usa ka
butang dili ba angayan tan-awon,
paminawon, hunahuna-on, o buhaton,
kon mao likayi kini. Mahimo kang
nagpadulong ngadto sa usa sa mga 
lit-ag ni Satanas” (“Do What Is Right,”
Ensign, June 1997, 53–54).

Hisguti sa unsa nga paagi nga kini nga
pasundayag magamit sa mga desisyon
ug mga pagpanintal nga giatubang sa
mga sakop sa banay matag adlaw.
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• Isip usa ka banay, basaha ang 2 Nephi
32:3. Unsa sa imong hunahuna ang
gipasabut sa “pagpakabusog sa mga
pulong ni Kristo”? (2 Nephi 32:3)

Unsay atong buhaton aron nga ang
atong kinaugalingon ug banay nga
pagtuon sa kasulatan mamahimong
usa ka pagbusog?

“Pangita Kamo sa Gingharian sa Dios”
Jacob 1–4

Aron sa pagkat-on og dugang mahitu-
ngod sa propeta Jacob, basaha ang
mosunod nga mga tudling: 1 Nephi
18:7; 2 Nephi 2:1–4; 6:2–4; Jacob
1:1–2, 18–19.

• Ang propeta Jacob mipahimangno
batok sa gugma sa katigayunan,
garbo, pagkadili putli ug pagdaut 
og kaliwat (Jacob 2:12–16, 22–23;
3:5,9). Human mosulti sa iyang
katawhan sa paghinulsol, iyang
gitapos ang iyang wali pinaagi 
sa pagpamatuod sa paglaum sa
pagpasaylo pinaagi sa Pag-ula.
Unsaon nato nga makabaton sa
paglaum diha ni Kristo nga gisulti 
ni Jacob? (Tan-awa sa Jacob 4:4–12.)

Si Jacob misaway sa Nephite nga mga
katawhan tungod sa ilang pagdagmal
sa ilang mga asawa ug mga anak
(Jacob 2:9, 31–32, 35.) Ang mga
pangulo sa Simbahan sa Ulahing mga
Adlaw mihatag usab og hugot nga mga
pahimangno batok sa pagdagmal sa

bisan unsa nga matang. Ang Unang
Kapangulohan ug ang Korum sa
Napulog Duha mipahimangno nga
ang “matag usa kinsa molapas sa
pakigsaad sa kaputli, kinsa modagmal
sa asawa o anak, o napakyas sa
pagtuman sa kapangakohan sa banay
mahimong mobarug usa ka adlaw
niana nga may tulubagon sa
atubangan sa Dios” (“The Family: A
Proclamation to the World,” Ensign,
Nov. 1995,102)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ipabasa sa mga sakop sa banay ang
Jacob 2:35. Dayon pangutana sa
mosunod nga mga pangutana:

• Unsa ang pipila ka mga butang nga
atong mahimong buhaton o isulti
nga makapasakit sa uban? Unsay
atong mahimo aron makadala og
labawng panaghiusa ug gugma sa
atong panimalay?

12

“Ang Pasumbingay sa mga Kahoy nga Oliba”
Jacob 5–7

Ang Jacob 5 naglakip sa usa ka
pasumbingay gikan ni Zenos, usa ka
Hebreohanon nga propeta nga
nahinganlan sa makadaghan diha sa
Basahon ni Mormon. Ang pasumbingay
usa ka paagi sa literatura diin ang usa

ka butang o panghitabo gigamit sa
paghulagway o pagpakita sa uban. 
Ang mosunod nga tsart mahimong
makadugang sa imong pagsabut sa
pasumbingay:

13
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Simbolo Kahulugan

Ubasan Ang kalibutan

Agalon sa ubasan Jesukristo

Maaghup nga Ang balay sa
kahoy nga oliba Israel, ang

katawhan sa
pakigsaad sa
Ginoo

Ihalas nga kahoy Hentil (katawhan
nga oliba nga wala matawo

diha sa balay ni
Israel)

Mga sanga Mga pundok sa
mga katawhan

Mga sulugoon Mga propeta ug
ang uban gitawag
sa pag-alagad

Simbolo Kahulugan

Bunga Mga kinabuhi ug
mga buhat sa
mga katawhan

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ipasabut nga ang mga sulugoon nga
gisulti diha sa Jacob 5:61–72 mao ang
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
kinsa nakigbahin sa ebanghelyo (D&P
133:8). Hisguti ang mga paagi nga ang
mga sakop sa banay makaandam sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo, isip 
full-time nga mga misyonaryo ug diha
sa adlaw-adlaw nga mga kalihokan.
Paghimo og mga tumong nga makata-
bang sa mga sakop sa banay nga
mahimong labaw nga makaandam 
sa misyonaryo nga buhat.

“Alang sa Usa ka Maalamon nga Katuyoan”
Enos, Jarom, Omni, Mga Pulong ni Mormon

• Giunsa paghulagway ni Enos ang
iyang pag-ampo ngadto sa Ginoo?
(Tan-awa sa Enos 1:2.) Sa unsa nga
paagi ang iyang asoy sa pagpangita
og kapasayloan nagtudlo kanimo
mahitungod sa paghinulsol? Unsay
gitudlo kanato sa iyang asoy sa
pagpangayo og pasaylo mahitungod
sa pag-ampo?

• Sa unsa nga paagi kita “makahalad
sa [atong] tibuok nga mga kalag
ingon nga halad” ngadto sa
Manluluwas? (Omni 1:26).

• Unsa ang katuyoan nga gisulti ni
Mormon sa tibuok sagrado nga
talaan nga iyang gimubo? (Tan-awa
sa Pulong ni Mormon 1:2, 8; tan-
awa usab sa ulohan nga pahina sa
Basahon ni Mormon.) Nganong

mahinungdanon nga mobasa sa
Basahon ni Mormon uban niini 
nga katuyoan diha sa hunahuna?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ipasabut nga ang mga manunulat 
sa mga basahon ni Enos, Jarom, ug
Omni gimandoan sa pagpatunhay ug
modugang ngadto sa talaan sa ilang
mga katawhan. Ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw usab gitambagan
sa paghimo ug kinaugalingon ug sa
banay nga mga kasaysayan. Kon kamo
adunay inadlaw nga talaan sa usa ka
katigulangan, basaha ang pipila ka
mga sinulat isip usa ka banay. Hisguti
ang kamahinungdanon sa paghimo og
kinaugalingong inadlaw nga talaan ug
mga kasaysayan sa banay.

14



“Kamo Pagatawgon nga mga Anak ni Kristo”
Mosiah 4–6

“Utangan sa Kahangturan ngadto 
sa Imong Langitnong Amahan”
Mosiah 1–3

12

• Sa panahon sa paghari ni Hari
Benjamin, unsa ang kalainan taliwala
sa mga Nephites kinsa mibasa sa mga
kasulatan, ug sa mga Lamanites,
kinsa wala? (Tan-awa sa Mosiah 1:5.)
Sa unsa nga paagi nga imong makita
ang kalainan nga gipakita sa
moderno nga katilingban?

• Basaha ang Mosiah 2:20–21, 34.
Unsa ang ipasabut sa “dili
mapuslanon nga mga sulugoon”
kinsa “utangan sa kahangturan
ngadto sa. . .Langitnon nga
Amahan”? (Tan-awa sa Mosiah 1:5.)
Nganong kita walay pulos nga mga
sulugoon bisan pa man kita
mohimaya ug moalagad kaniya sa
tibuok natong mga kalag? (Tan-awa
sa Mosiah 2:22–25; tan-awa usab sa
gihulagway niini nga pahina.) Unsa
ang ikatudlo niini mahitungod sa
gugma sa Langitnong Amahan
alang kanimo?

• Unsa ang imong nakat-unan mahi-
tungod sa Pag-ula ni Jesukristo gikan
sa Mosiah 2–3?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Idibuho ang timbangan diha sa papel,
sama sa gipakita sa ibabaw.

Pangutan-a ang mga sakop sa banay
ngano nga kining timbangan dili
timbang. Ipabasa nila og kusog ang
Mosiah 2:20–25. Samtang sila nagbasa
dapita sila sa pagpangita og mga halad
nga atong mahatag ngadto sa Ginoo
ug alang sa mga panalangin nga iyang
gihatag kanato. Ilista ang atong mga
halad sa bahin sa timbangan nga
gimarkahan og Atong mga Halad. Ilista
ang mga panalangin sa bahin sa
timbangan nga gimarkahan og Mga
Panalangin sa Dios. Tabangi ang mga
sakop nga makakita nga kita kanunay
nga utangan ngadto Kaniya. Ipahayag
ang imong pasalamat alang sa mga
panalangin sa Dios.

Atong 
mga 
Halad

  Mga 
Panalangin 

  sa Dios
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• Ngano sa inyong hunahuna si
Haring Benjamin mihatag og gibug-
aton sa “pagkawalay kapuslanan” ug
pagkadili takus? (Tan-awa sa Mosiah
4:5–8, 11–12.) Nganong nga kita

kinahanglan nga makahibalo nga
kita nagsalig sa Ginoo?

• Sumala kang Haring Benjamin, unsa
ang mga obligasyon sa mga

16



“Usa ka Manalagna. . .
Mahimo nga usa ka Mahinungdanon 
nga Kaayohan ngadto sa Iyang Isigkatawo”
Mosiah 7–11

13

Samtang ikaw magtuon sa Mosiah
7–11, pangita og mga tudling nga
nagtudlo sa kamahinungdanon sa
pagsunod sa giya niadtong kinsa
gitawag sa Ginoo isip mga propeta,
mga manalagna, ug mga tigpadayag

• Giunsa paghulagway ni Ammon ang
tahas sa usa ka manalagna? (Tan-
awa sa Mosiah 8:16–18.) Sa unsa
nga paagi nga si Abinadi nakatuman
sa tahas sa usa ka manalagna? 
(Pangita og mga piho nga mga
ehemplo diha sa Mosiah 11.)

17

ginikanan ngadto sa ilang mga
anak? (Tan-awa sa Mosiah 4:14–15.)

• Si Haring Benjamin mitudlo sa
iyang mga katawhan sa pag-alima sa
nagkinahanglan (Mosiah 4:16–17,
22). Ngano nga kita adunay “dako
nga hinungdan sa paghinulsol” kon
kita magdumili sa pagtabang sa
nagkinahanglan? (Tan-awa sa
Mosiah 4:18–23.) Sa unsa nga paagi
kitang tanan mga makalilimos?
(Tan-awa sa Mosiah 4:19–20.)

• Unsa nga tambag ang gihatag ni
Haring Benjamin ngadto sa mga
kabus kinsa dili makahatag sa ilang
mga kabtangan? (Tan-awa sa Mosiah
4:24–25.) Sa unsa nga paagi kita
makapalambo og kasingkasing nga
manggihatagon nga kasingkasing sa
walay pagtagad sa atong kahimtang
sa panalapi?

• Si Haring Benjamin mitudlo sa
iyang mga katawhan sa paglikay sa
sala ug sa pagpadayon sa ilang
pasalig ngadto sa Dios, sila
kinahanglan magbantay sa ilang
mga hunahuna, pulong ug mga
buhat (Mosiah 4:29–30). Sa unsa
nga paagi ang mga hunahuna, mga
pulong, ug mga buhat may
kalambigitan?

• Unsa ang epekto sa Espiritu sa
Ginoo diha sa mga katawhan
samtang namulong si Haring
Benjamin ngadto kanila? (Tan-awa
sa Mosiah 5:2–5.) Sa unsa nga paagi
nga ang atong mga kinabuhi ug mga
relasyon mahimong maapektohan
kon kita “wala nay hilig sa pagbuhat
og dautan”?

• Unsa ang gipasabut sa mahimo nga
mga anak ni Kristo? (Tan-awa sa
Mosiah 5:2, 5–7.) Unsa ang
gipasabut sa “pagdala diha [kanato]
sa ngalan ni Kristo”? (Tan-awa sa
Mosiah 5:8–11.) Unsay ang atong
mabuhat matag adlaw aron
motabang kanato nga magpabilin
ang ngalan ni Kristo nga mahisulat
diha sa atong kasingkasing? (Tan-
awa sa Mosiah 5:11–15.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha ang Mosiah 4:16–27 isip usa ka
banay. Hisguti ang mga butang nga
inyong hiniusa nga mahimo sa
pagtabang sa mga tawo nga nagkina-
hanglan. Mahimong kamo magplano
og usa ka proyekto sa pag-alagad.
Mahimong ikaw usab mohisgut
mahitungod sa halad sa puasa ug 
sa unsa nga paagi kini gamiton.



“Ang Dios sa Iyang Kaugalingon. . .
Motubos sa Iyang mga Katawhan”
Mosiah 12–17
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Samtang ikaw nagtuon sa Mosiah
12–17, pangitaa ang nag-unang
mensahe ni Abinadi ngadto ni Hari
Noah ug sa iyang mga pari. Pangutan-
a ang imong kaugalingon nganong si
Abinadi andam nga mamatay aron
lang sa paghatud sa iyang mensahe.

• Human masugakod ni Abinadi ang
mga paninguha sa mga pari sa
“pagpangutana kaniya,” usa sa mga
pari nangutana kaniya mahitungod
sa usa ka tudling sa kasulatan
(Mosiah 12:19–24; tan-awa usab sa
Isaias 52:7–10). Ngano nga ang mga
pari wala makasabut niini nga
tudling sa kasulatan? (Tan-awa sa
Mosiah 12:25–27.) Unsa ang buot
ipasabut sa paggamit sa atong mga
kasingkasing ngadto sa pagsabut?

• Unsa ang buot ipasabut “nga
nahisulat ang mga sugo diha sa
[atong] mga kasingkasing”? 

(Mosiah 13:11). Sa unsa nga paagi
nga ang pagsulat sa mga sugo diha
sa atong mga kasingkasing
makaapekto sa atong mga
paninguha sa pagsunod sa sugo?

• Unsa ang pipila ka mga butang nga
imong makat-unan mahitungod sa
Manluluwas gikan sa panagna nga
gikutlo diha sa Mosiah 14?

• Sa katapusan sa iyang wali, unsa ang
giawhag ni Abinadi nga buhaton ni
Haring Noah ug sa mga pari (Tan-
awa sa Mosiah 16:13–15.) Unsaon
nato paggamit niini nga tambag
diha sa atong kinabuhi?

• Bisan pa og ikaw dili mamatay
tungod sa imong hugot nga 
pagtuo, sa unsa nga mga paagi 
ikaw makasunod sa mga ehemplo 
ni Abinadi?
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Usahay kita makadawat og dugang nga
mga kaalam gikan sa mga kasulatan
pinaagi sa pagtandi sa duha ka mga
tawo diha sa managsama nga mga
kahimtang. Gamita ang mosunod nga
tsart aron sa pagtandi kang Hari Noah
ngadto ni Hari Benjamin:

Hari Noah Hari Benjamin

Mosiah 11:2 Mosiah 2:13

Mosiah 11:3–4, 6 Mosiah 2:12, 14

Mosiah 11:5, 7 Mga Pulong ni
Mormon 1:17–18

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ipasabut nga ang mga sakop sa Unang
Kapangulohan ug ang Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles mga
propeta, mga manalagna, ug mga
tigpadayag. Hisguti ngano nga ang
mga propeta, mga manalagna, ug
mga tigpadayag sa ulahing mga adlaw
“nakahatag og kaayohan” nganhi
kanato (Mosiah 8:16–18). Dayon
rebyuha ang labing bag-o nga
pakigpulong sa komperensya nga
gihatag sa Presidente sa Simbahan.
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“Walay usa nga Makaluwas Kanila 
apan ang Ginoo”
Mosiah 18–24

Ang Mosiah 18 naglakip sa usa ka
pagpasabut sa pakigsaad sa bunyag. Sa
dili pa nimo tun-an kini nga kapitulo,
basaha ang mosunod nga pamahayag
ni Presidente Joseph Fielding Smith:

“Ang pakigsaad mao ang usa ka
kontrata ug usa ka kasabutan tali sa
dili mokubos duha ka mga tawo. 
Sa bahin sa pakigsaad sa ebanghelyo,
ang mga tawo nga may kalabutan
niini mao ang Ginoo sa langit ug mga
katawhan diha yuta. Ang mga tawo
miuyon sa pagtuman 
sa mga sugo ug ang Ginoo misaad 
sa pagganti kanila” (sa Conference
Report, Oct.1970,91; or Improvement
Era, Dec.1970, 26)

• Unsa ang atong gipakigsaad nga
buhaton sa diha nga kita gibunyagan?
(Tan-awa sa Mosiah 18:8–13; Moroni
6:2–3; D&P 20:37.) Unsa ang gisaad
nga buhaton sa Ginoo kon kita
mabunyagan ug mohupot sa atong
pakigsaad sa bunyag? (Tan-awa sa
Mosiah 18:10,12–13; tan-awa usab sa
2 Nephi 31:17.)

• Ngano nga ang Ginoo dali ug
buhong nga mipanalangin sa mga
katawhan ni Alma samtang sila anaa
sa pagkaulipon kay sa Iyang pagpa-

nalangin sa mga katawhan ni
Limhi? (Itandi sa Mosiah 21:5–15
uban sa Mosiah 23:26–27;
24:10–16.) Sa unsa nga paagi kini
magamit sa atong mga kinabuhi?

• Ngano nga ang atong mga alantuson
sayon nga pas-anon kon kita
“motugyan sa maayo nga buot ug
uban sa pailub ngadto sa tanan nga
kabubut-on sa Ginoo”? (Mosiah 24:15).
Sa unsa nga mga paagi ang Ginoo
mopalig-on kanimo sa pagtabang
kanimo sa “pagpas-an sa [imong] mga
alantuson uban sa kasayon”?

• Unsa ang atong makat-unan gikan
sa mga katawhan ni Limhi ug sa
mga katawhan ni Alma mahitungod
sa pagdawat og kaluwasan gikan sa
pagkaulipon sa sala? (Tan-awa sa
Mosiah 7:33; 21:14; 23:23; 29:18–20;
tan-awa usab sa D&P 84:49–51.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Hisguti ang mga pangutana sa miagi
nga pahina mahitungod sa pakigsaad
sa bunyag. Dapita ang mga sakop 
sa banay kinsa nabunyagan na sa
pagpakigbahin sa mga handumanan 
sa panahon sa ilang bunyag.
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Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Isip usa ka banay, paghimo og usa ka
listahan sa mga tawo kinsa, sama ni
Abinadi, mihatag sa iyang mensahe sa
Pag-ula ni Jesukristo bisan anaa sa dako
nga kakuyaw (tan-awa, panaglitan, sa
Mga Buhat 4:1–12; 1 Nephi 1:18–20;
Mosiah 18:1–2; Helaman 13:1–17). Kon

ikaw nasayud sa mga sakop sa banay
kinsa nakahimo sa misyonaryo nga
buhat ubos sa malisud nga kahimtang,
hisguti ang ilang mga kasinatian.
Awhaga ang mga sakop sa banay 
nga motala niini nga mga kasinatian 
sa ilang inadlaw nga mga talaan.
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“Ang Akong Kalag Wala Na Mag-antus”
Mosiah 25–28; Alma 36

Ang Mosiah 25–28 ug Alma 36 naglakip
sa mga asoy sa milagroso nga pagkaka-
big ni Alma ug sa mga anak nga lalaki
ni Mosiah. Samtang ikaw nagtuon niini
nga mga kapitulo, paghatag og pana-
hon sa pagpamalandong sa imong
pagkakabig.

• Ngano nga mahinungdanon nga
“mopasylo sa matag usa”? (Mosiah
26:31). Sa unsa nga paagi ikaw
gipanalanginan tungod sa imong
pagpasaylo sa usa ka tawo o pinaagi
sa pagpasaylo kanimo sa usa ka tawo?

• Ngano nga ang Ginoo nagpadala 
og usa ka anghel aron makigsulti
ngadto ni Alma nga Batan-on ug 
sa iyang mga kauban? (Tan-awa sa
Mosiah 27:14.) Sa unsa nga paagi
ang pag-ampo makatabang kanato
sa diha nga ang usa ka minahal
mahisalaag gikan sa ebanghelyo?

Timan-i ang mga pulong ug pundok 
sa mga pulong diha sa Mosiah 27 ug
Alma 36 nga nagtandi sa mga gibati 
ni Alma sa wala pa ug pagkahuman
siya mapasaylo-a. (Panaglitan, tan-awa
sa Mosiah 27:29. Sa wala pa si Alma
mapasaylo, ang iyang “kalag gisakit

uban sa walay katapusan nga kahasol.”
Human siya mapasaylo, ang iyang
“kalag wala [na] mag-antus.”) 

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Pangutan-a ang mga sakop sa banay 
sa mosunod nga pangutana:

• Unsa ang labing mahinungdanon
nga hunahunaon kon mag-andam
sa pag-alagad og misyon? (Tabangi
ang mga sakop sa banay nga
makakita nga kon asa kita moalagad
dili sama ka mahinungdanon kay sa
ngano nga kita moalagad ug unsaon
nato sa pag-alagad.)

Ipapakli sa mga sakop sa banay ang
Mosiah 28. Ipasabut nga kini nga
kapitulo naglakip sa usa ka asoy sa mga
anak nga lalaki ni Mosiah, kinsa buot
nga moalagad isip mga misyonaryo
ngadto sa mga Lamanite.

• Ngano nga ang mga anak nga lalaki
ni Mosiah buot nga mosangyaw
ngadto sa mga Lamanite? (Tan-awa
sa Mosiah 28:2–3.) Sa unsa nga paagi
kita makapalambo sa atong pasalig
sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

20

“Si Alma. . .Naghukom sa Matarung 
nga mga Paghukom”
Mosiah 29; Alma 1–4

Sa dihang ang tanan nga mga anak
nga lalaki ni Hari Mosiah midumili sa
pagpuli kaniya isip hari, si Mosiah
mipadala og usa ka sinulat nga
pamahayag ngadto sa mga katawhan,
miduso og usa ka sistema sa mga
pangagamhanan aron sa pag-ilis sa
pagmando sa mga hari human sa

iyang kamatayon. Samtang ikaw
magtuon sa Mosiah 29, hunahunaa
kon unsa ang ikatudlo sa mga pulong
ni Hari Mosiah mahitungod sa matang
sa mga pangulo nga makatabang
“makapahimo sa kalinaw niini nga
mga katawhan” (Mosiah 29:10).
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17

• Sa unang tuig sa pagpangulo sa
mga maghuhukom, usa ka tawo
nga ginganlan og Nehor ang 
gidala sa atubangan ni Alma aron
pagahukman (Alma1:1–2, 15). 
Unsa ang gitudlo ni Nehor sa 
mga katawhan? (Tan-awa sa Alma
1:3–4.) Unsa ang epekto sa iyang
mga pagtudlo? (Tan-awa sa Alma
1:5–6.) Ngano sa inyong hunahuna
nga ang mga pagtulun-an ni Nehor
makadani sa daghan kaayo nga
mga katawhan? Hain niining sama
nga mga pagtulun-an ang inyong
nadungog sa atong panahon?

• Unsa ang gibuhat ni Alma sa
pagtubag sa nagkadugang nga
garbo ug pagkadautan sa mga
katawhan? (Tan-awa sa Alma
4:15–19.) Sa unsa nga paagi nga
ang pagsangyaw sa pulong sa Dios
“mokutaw sa mga[katawhan] 

diha sa paghinumdom sa ilang
katungdanan”? Sa unsa nga paagi
nga ang pagsangyaw sa pulong sa
Dios “mopakunhod” sa garbo,
pagkamalimbungon, ug panag-
bingkil?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha ang Alma 4:15–20 isip usa 
ka banay. Dayon ipangutana ang
mosunod nga mga pangutana:

• Ngano sa inyong hunahuna walay
laing paagi alang kang Alma nga
makatabang sa mga katawhan gawas
sa “paghatag og lunsay nga pagpa-
matuod batok kanila”? Unsa nga
mga problema sa kalibutan karon
ang masulbad pinaagi sa pagsangyaw
ug sa pagsunod sa ebanghelyo?

“Kamo Nakadawat ba sa Iyang Hitsura 
diha sa Inyong Panagway?”
Alma 5–7

Ang Alma 5 naglakip og labaw sa 40
ka mga pangutana. Pangitaa kadtong
mga pangutana ug pagpalandong
unsaon nimo kini pagtubag.

• Sa tibuok niya nga pakigpulong
ngadto sa mga katawhan sa
Zarahemla, si Alma nagsulti sa
pagkasinati og usa ka “dako nga
kausaban” sa kasingkasing ug
mahimong “natawo sa Dios” (Alma
5:14). Kita sa kanunay mogamit sa
pulong nga pagkakabig kon kita
magsulti niini nga kasinatian. Unsa
ang ipasabut sa pagkakabig? (Tan-
awa sa Mosiah 5:2; 27:24–26.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha ang Alma 5: 14, 19 isip usa 
ka banay. Ipasabut nga ang pulong
panagway nagpasabut sa kinaiya sa usa
tawo o sa paagi ang nawong sa usa ka
tawo nagpadayag sa iyang kinaiya.

• Unsa sa inyong hunahuna ang buot
ipasabut sa “pagbaton sa hitsura sa
Dios nga nakulit diha sa [atong]
mga panagway”? Unsay inyong
nakita sa ubang mga tawo nga
nagpakita nga sila “nakadawat sa
iyang hitsura diha sa [ilang] mga
panagway”?
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“Labaw sa Usa ka Saksi”
Alma 8–12
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• Human siya mitukod sa kapunongan
sa Simbahan sa mga katawhan sa
Gideon ug Melek, si Alma miadto
aron sa pagsangyaw sa kayutaan sa
Ammonihah. Unsa nga hagit ang
iyang giatubang sa Ammonihah?
(Tan-awa sa Alma 8:8–9.)

• Unsa nga mga pulong diha sa Alma
8:10 ang naghulagway kon unsa ka
dako ang mga paninguha ni Alma 
sa Ammonihah? Sa unsa nga paagi
nga ang mga tawo sa Ammonihah
mitubag sa mga pagtulun-an ni
Alma? (Tan-awa sa Alma 8:11–13.)

Samtang ikaw nagtuon sa Alma
8:18–32 ug Alma 10–11, pangitaa 
ang mga hinungdan nga si Amulek
nausab sa dihang siya misunod sa
mensahe sa anghel ug mialagad isip
kauban ni Alma.

• Sa unsa nga paagi ang kahimtang sa
atong mga kasingkasing makaapekto
sa atong pagsabut sa pulong sa Dios?
(Tan-awa sa Alma 12:9–11.) Sa unsa
nga paagi kita makapalambo og mga
kasingkasing nga makaila, makasabut,
ug makadawat sa pulong sa Dios?
(Tan-awa sa 1 Nephi 2:16; 15:11.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ipasabut nga sa dihang si Alma miadto
nga nag-inusara sa dakbayan sa
Ammonihah, ang mga tawo miingon,
“Kinsa ang Dios, nga wala na

magpadala og may gahum labaw kay
sa usa ka tawo taliwala niini nga mga
katawhan?” (Alma 9:6). Sa wala
madugay ang mga katawhan natingala
sa dihang si Amulek misangyaw
ngadto kanila, “nagtan-aw nga dihay
labaw pa sa usa ka saksi” (Alma 10:12).
Isip usa ka banay, basaha ang mga
kasulatan sa mosunod nga tsart. Tan-
awa kon sa unsa nga paagi si Alma ug
Amulek mipadayon sa pag-abag sa
mga paningkamot sa usag usa pinaagi
sa pagsangyaw og managsama nga
mga doktrina:

Doktrina Saksi ni Saksi ni
Amulek Alma

Ang Pag-ula Alma 11:40 Alma
12:33–34

Paghinulsol Alma 11:40 Alma 12:24

Paghukom Alma 11:41 Alma 12:14

Pagkabanhaw Alma Alma 
11:41–42 12:24–25

• Unsa ang mga bintaha sa pagbaton
og labaw sa usa ka saksi sa pagpa-
kigbahin sa ebanghelyo? Sa unsa
nga paagi kita makaabag sa usag 
usa niini nga mga paninguha?
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“Hatagi Kami og Kalig-on Sumala sa 
Among Hugot nga Pagtuo. . .kang Kristo”
Alma 13–16

Human si Alma mitudlo ni Zeezrom ug
sa uban sa Ammonihah mahitungod sa
laraw sa pagtubos, siya mipamatuod sa
pagkapari ug sa doktrina sa pagkaorden
nang daan. Basaha ang mosunod nga
mga kinutlo nga adunay kalabutan sa
imong pagtuon sa Alma 13:1–7:

Ang Propeta Joseph Smith miingon,
“Matag tawo kinsa adunay balaan
nga tawag aron mangalagad sa mga
lumulupyo sa kalibutan gi-orden
nianang mao nga katuyoan sa
Dakong Konseho sa langit sa wala pa
kini nga kalibutan” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph
Fielding Smith [1976], 365).

Si Presidente Spencer W. Kimball
nagtudlo: “Sa wala pa kita moanhi
dinhi, ang mga matinud-anong mga
babaye gihatagan og piho nga mga
buluhaton samtang ang matinud-anon
nga mga tawo gi-orden nang daan
ngadto sa piho nga mga katungdanan
sa pagkapari. Samtang kita wala na
karon makahinumdom sa mga
katuyoan, kini wala makausab sa
mahimayaon nga kamatuoran nga
kaniadto atong gikauyonan. Ikaw
adunay tulubagon alang niadtong mga
butang nga dugay na kaayong gipaabut
gikan kanimo sama niadtong atong

giuyunan isip mga propeta ug mga
apostoles!”(“The Role of Righteous
Women,” Ensign, Nov. 1979, 102).

• Human sa pagdagmal diha sa
bilanggoan sa daghang mga adlaw,
sa unsa nga paagi si Alma ug Amulek
sa katapusan naluwas? (Tan-awa sa
Alma 14:26–29; Ether 12:12–13.)
Unsa ang pipila ka mga butang nga
atong gikinahanglan aron maluwas?
Ngano nga ang atong hugot nga
pagtuo itumong kang Kristo aron
maluwas? (Tan-awa sa Mosiah 3:17;
Moroni 7:33.)

• Unsa ang gipadayag diha sa Alma
15:3–5 mahitungod sa pagsalig ni
Zeezrom kang Alma ug Amulek?
Ngadto kang kinsa angay ibutang ni
Zeezrom ang iyang pagsalig aron
mamaayo? (Tan-awa sa Alma
15:6–10.) Unsa ang inyong nakat-
unan sa mga lihok ni Zeezrom
human siya naayo? (Tan-awa sa
Alma 15:11–12.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Human maribyu ang tanan o kabahin
sa Alma 13–16, pangutan-a ang matag
sakop sa banay sa pagpakigbahin sa
iyang nakat-unan gikan sa asoy.
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“Nakabig ngadto sa Ginoo”
Alma 23–29

20

Ang Alma 23–27 naghisgot sa mga
Anti-Nephi-Lehi, usa ka pundok sa
katawhan kinsa Nakabig sa hilabihan
nga sila “wala gayud mobiya (Alma
23:6). Sa imong pagtuon niini nga
asoy, pangita og mga ebidensya sa
kamatuoran ug sa kinasingkasing nga
pagkakabig sa mga Anti-Nephi-Lehi.

• Ang mga Anti-Nephi-Lehi “nakabig
ngadto sa Ginoo” (Alma 23:6).
Ngano nga mahinungdanon nga 
si Kristo mao ang tumong sa 
atong pagkakabig?

• Ang nakabig nga mga Lamanites
mipili nga maila sa ilang mga
kaugalingon gikan sa ilang mga
kaigsoonan nga nagpabilin nga
dautan (Alma 23:16–18; 27:27–30). 
Sa unsa nga mga paagi kita maila
gikan sa kalibutan kon kita makabig?

• Bisan pa niini nga mga kasakit, unsa
ang gipasalamatan sa mga Anti-
Nephi-Lehi? (Tan-awa sa Alma
24:7–10.) Sa unsa nga paagi ang
pagpasalamat sa Dios makatabang
kanato sa pag-atubang sa mga
pagsulay ug mga kasakit?
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“Sila Nagtudlo uban sa Gahum 
ug Pagtugot sa Dios”
Alma 17–22

• Unsa ang hinungdan sa kalampusan
ni Ammon ug sa iyang mga igsoon
sa ilang mga paningkamot nga ang
mga Lamanites didto sa Ismael
makahibalo sa kamatuoran? Unsa
ang inyong nakat-unan sa paagi ni
Ammon ug Aaron sa misyonaryo
nga buhat?

• Unsa nga mga doktrina ang gitudlo
ni Ammon ug ni Aaron ngadto ni
Hari Lamoni ug sa iyang amahan?
(Tan awa sa Alma 18:34–39; Alma
22:7–14.)

• Unsa nga mga sakripisyo ang andam
himoon sa amahan ni Lamoni aron
makaila sa Dios? (Tan-awa sa Alma 22
15, 17–18.) Unsa ang imong makat-
unan gikan sa iyang panig-ingnan?

Samtang ikaw nagtuon sa Alma 17–22,
pangita og mga asoy sa mga katawhan
kinsa nakadawat og mga panalangin

human sila molahutay sa mga pagsulay.
Palandonga ang mga panalangin nga
imong nadawat sa dihang ikaw
nagmatinud-anon nga milahutay sa
mga pagsulay.

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ipakita ang pipila ka nagkalainlain nga
mga himan o gamit. Pangutan-a ang
mga sakop sa banay sa pagpasabut
unsaon sa paggamit ang matag himan
(o gamit). Dayon basaha ang Alma
17:1–9 ug ipunting nga kita, sama 
sa mga anak nga lalaki ni Mosiah,
mahimong mga [mga] himan sa 
mga kamot sa Dios samtang kita
makigbahin sa ebanghelyo sa uban.
Hatagi og gibug-aton nga ang Ginoo
motabang kanato samtang kita mani-
guha nga mahimong himan diha sa
Iyang mga kamot.
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“Ang Tanan nga mga Butang Nagpakita 
nga Adunay usa ka Dios”
Alma 30–31

21

Hinumdumi ang mosunod nga
pamahayag ni Presidente Ezra Taft
Benson samtang ikaw nagtuon sa
Alma 30–31:

“Ang Basahon ni Mormon mipadayag
sa mga kaaway ni Kristo. . .Ang matang
sa mibiya sa kamatuoran susama sa
matang nga anaa kanato karon. Ang
Dios uban sa iyang walay kinutuban
nga nag-una nga kahibalo, mihan-ay 
sa Basahon ni Mormon nga kita unta
makakita sa sayop ug masayud kon
unsaon sa pagpakig-away sa bakak nga
edukasyon, politikanhon, relihiyoso,
ug pilosopiyanhon nga hunahuna 
sa atong panahon” (“The Book of
Mormon Is the Word of God,” Ensign,
Ene.1988, 3).

• Sa dihang si Korihor nangayo alang
sa usa ka timailhan sa pagkaanaa sa
Dios, unsa nga mga timailhan ang
gihatag pag-una ni Alma ingon nga
ebidensya nga ang Dios buhi? (Tan-
awa sa Alma 30:44.) Sa unsa nga
paagi kini nga ebidensya makata-

bang sa pagpalig-on sa inyong
hugot pagtuo?

Samtang ikaw nagtuon sa Alma 31,
itandi ang pag-ampo sa mga Zoramites
uban sa pag-ampo ni Alma. Mahimong
imong timan-an ang kalainan nga
imong makita.

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ipasabut nga ang mga ideya nga
susama sa mga pagtulun-an ni
Korihor usahay ipakita sa mga tawo
karon. Dayon hisguti ang mosunod
nga mga pangutana:

• Unsay atong mahimo aron
mapugngan ang impluwensya sa
mga tawo kinsa naninguha sa
paglaglag sa atong pagtuo? (Ang mga
tubag mahimong maglakip nga kita
makatuon sa mga kasulatan; mag-
ampo; maglikay sa panagbingkil; ug
makig-istorya sa mga ginikanan, sa
obispo, o uban nga masaligan nga
mga higala.)
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• Ang mga Anti-Nephi-Lehi “mikuha
sa ilang mga espada. . .ug sila
milubong niini sa ilawom sa yuta”
(Alma 24:15–17). Ngano nga mahi-
nungdanon nga sila milubong sa
ilang mga hinagiban kaysa sa
pagsaad sa dili paggamit niini? 
Unsay atong mahimo aron malu-
bong ang atong mga “hinagiban sa
pagkamasinupakon”?

Samtang ikaw nagtuon sa Alma
26–27, pangita og mga ehemplo sa
mga panalangin nga moabut sa mga
misyonaryo isip usa ka resulta sa
ilang mga paningkamot.

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Isaysay ang asoy sa pagkakabig sa mga
Anti-Nephi-Lehi. Hunahunaa ang
paggamit sa pipila sa mga pangutana
niini nga seksyon aron sa pagdasig sa
paghisgut. Dayon ipabasa sa mga
sakop sa banay ang pipila o tanan nga
mosunod nga mga tudling mahitu-
ngod sa pagkakabig:

Lucas 22:32 Alma 5:7–14
Mosiah 5:2 3 Nephi 6:14
Mosiah 5:7 3 Nephi 9:13–14



“Paminawa ang Akong mga Pulong”
Alma 36–39
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• Ang Alma 36–39 naglakip sa pagpa-
matuod ni Alma nga gipahayag sa
iyang anak nga si Helaman, Shiblon,
ug Corianton. Ngano nga mahi-
nungdanon alang sa mga bata 
nga makadungog ang ilang mga
ginikanan nga mohatag sa ilang
mga pagpamatuod? Sa unsa nga

mga paagi nga ang mga pagpama-
tuod sa inyong mga ginikanan
makaimpluwensya kanimo?

Ribyoha ang mosunod nga mga
tudling sa kasulatan, nga nagpakita sa
kamahinungdanon sa tambag sa mga
ginikanan ngadto sa ilang mga anak:
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“Ang Pulong Anaa kang Kristo 
ngadto sa Kaluwasan”
Alma 32–35

• Si Alma mitandi sa mga pulong sa
Dios ngadto sa usa ka binhi (Alma
32:28). Unsay imong mahimo aron
“maghatag og dapit” diha sa imong
kasingkasing alang sa pulong sa
Dios? (Alma 32:28).

• Basaha ang Alma 32:28–35. Unsa 
sa inyong hunahuna ang buot
ipasabut sa bation ang pulong nga
nagsugod sa “pagtubo diha sa sulod
sa inyong mga dughan”? Sa unsa
nga paagi nga ang mga kasulatan
mopadako sa imong kalag,
molamdag sa imong panabut, ug
mopatubo sa imong panumduman?
Sa unsa nga mga paagi nga ang
pulong sa Dios mahimong lamian
kaayo nganha kanimo?

• Pagkahuman maminaw sa pakigpu-
long ni Alma, ang katawhan
naninguha nga masayud “sa unsa
nga paagi sila mosugod sa
pagbansay sa ilang hugot nga
pagtuo” (Alma 33:1). Si Alma
mitubag pinaagi sa pagkutlo sa mga
pagtulun-an sa mga propeta nga si
Zenos, Zenock, ug Moises. Unsa ang

mahinungdanon nga mensahe niini
nga mga pagtulun-an? (Tan-awa sa
Alma 33:3–22.)

Human nimo tun-i ang Alma
33:19–22, basaha ang Numeros
21:4–9, Juan 3:1–16, 1 Nephi 17:41,
Alma 37:46 ug Helaman 8:13–15.
Pangita og mga paagi nga ang
kombinasyon niini nga mga tudling
makahatag kanimo og daghan
kaayong mga panabut kay sa mahatag
sa mga tudling sa ilang kaugalingon.

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Aron matabangan ang mga sakop sa
banay sa paghanduraw sa mensahe 
ni Alma mahitungod sa pag-amuma
sa pulong sa Dios sa atong mga
kasingkasing (Alma 32:28–43), hatagi
ang matag sakop sa banay og usa ka
binhi ug usa ka gamay nga sudlanan
sa yuta. Dapita ang mga sakop sa
banay sa pagtanom sa ilang mga
binhi ug amumahan kini kanunay
uban sa tubig ug init sa adlaw. Sa
sunod nga mga semana, tan-awa ang
pagtubo sa binhi.
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“Ang Mahinungdanon nga Laraw sa Kalipay”
Alma 40–42
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• Unsa ang mahitabo sa atong mga
espiritu tali sa kamatayon ug pagka-
banhaw? (Tan-awa sa Alma 40:11–15,
21; tan-awa usab sa D&P 138.)

• Unsa ang mahitabo kanato kon kita
mag-agad lamang sa kaangayan?
(Tan-awa sa Alma 42:14.) Unsa ang
gikinahanglan aron matagbaw ang
mga gipangayo sa kaangayan aron
kita makabalik sa pagpuyo uban sa
Langitnong Amahan? (Tan-awa sa
Alma 42:15.) Sa unsa nga paagi nga
ang Pag-ula ni Jesukristo “nakatagbaw
sa mga gipangayo sa kaangayan”?
(Tan-awa sa Mosiah 15:7–9.) Unsa
gayud ang kinahanglan nato nga
buhaton aron makadawat sa

kahingpitan sa kalooy sa Dios? (Tan-
awa sa Alma 42:13, 23, 27, 29–30;
tan-awa usab sa Alma 41:14; D&P
19:15–18.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Aron matabangan ang mga sakop 
sa banay nga makasabut sa Alma 42,
basaha ang sambingay ni Elder Boyd
K. Packer sa Tigpataliwala, nga makita
diha sa kapitulo 12 sa Mga Baruganan
sa Ebanghelyo (31110 853). Ikaw
mahimong mosugo sa lainlain nga
mga sakop sa banay nga mobasa sa
asoy sa mga bahin sa nangutang, 
ang nagpautang, ug ang higala sa
nangutang.
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Alma 36–39 Alma 57:21,26–27
2 Nephi 1–3 Helaman 5:5–14
Enos 1:1–3 D&P 68:25–28
Mosiah 1:1–8 D&P 93:39–50
Alma 56:47–48

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong
kinabuhi naapektohan sa diha nga
kamo misulay sa pagsunod niini nga
tambag sa Alma 37:36–37?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkama-
kasasala ni Corianton nakaimplu-
wensya sa uban? (Tan-awa sa Alma
39:11,13.) Ngano nga mahinung-
danon alang sa mga sakop sa
Simbahan ang paghatag og maayo
nga mga panig-ingnan? Sa unsa nga
paagi ang imong mga lihok mahimo
nga makaimpluwensya sa mga
hunahuna sa uban nganha sa
Simbahan?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Hangyo-a ang usa ka sakop sa banay sa
pagbasa sa Alma 37:6–7. Dayon ipakita
ang usa ka lansang, usa ka trangka, o
bisan unsa nga gamay nga butang nga
makagunit og mga butang.

• Ngano nga kining butanga “gamay
ug yano”? Unsaon paggamit niini
nga butang aron makahimo og
dagko nga mga butang? Unsa kaha
ang mahitabo kon wala kita niini
nga mga butang?

• Unsa ang pipila nga “gamay ug
yano nga mga butang” nga maka-
himo sa paghiusa sa atong banay?
Unsa ang pipila sa mga “gamay ug
yano nga mga butang” nga atong
mahimo isip usa ka banay aron
mapakita ang atong gugma alang sa
Langitnong Amahan, ni Jesukristo,
ug sa matag usa?



“Sila Mituman. . .Matag Pulong 
sa Walay Pagkasayop”
Alma 53–63
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Samtang ikaw nagtuon sa Alma 53 ug
56–58, pangitaa ang mga baruganan
nga gisunod sa 2,060 nga mga batan-
ong manggugubat ug sa mga kinaiya
nga ilang gipalambo sa ilang pagka-
batan-on. Paghatag og tino nga
pagtagad kon sa unsa nga paagi kini

nga mga baruganan ug mga kalidad
nakatabang sa mga batan-ong
maggugubat sa pagdawat og dako
kaayo nga kusog gikan sa Ginoo. Tinoa
sa unsa nga paagi ikaw makagamit
niini nga mga baruganan diha sa
imong kinabuhi.
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“Dili Matarug diha sa Hugot 
nga Pagtuo ni Kristo”
Alma 43–52

Ang Alma 43–52 nag-apil og ubay-
ubay nga mga asoy sa gubat. Kini 
nga mga asoy makatudlo kanato 
kon unsaon sa pagdala sa yutan-on
nga mga panag bangi ug unsaon 
sa pagpanalipod sa atong mga
kaugalingon ug sa atong mga banay 
sa pakiggubat batok ni Satanas.

• Hunahunaa ang mosunod nga mga
baruganan nga midumala sa mga
pamatasan ug mga lihok sa matarung
nga mga Nephites sa mga panahon
sa gubat. Sa unsa nga paagi nga ang
pagsabut ug paggamit niini nga mga
baruganan karon makatabang sa
pagdala og labaw nga kalinaw sa
kalibutan? Sa unsa nga paagi atong
magamit kining mga baruganan 
sa inyong pagpakig-atubang sa
panagbangi sa inyong kaugalingon
nga kinabuhi?

a. Pakigbatok lamang alang sa
matarung nga mga hinungdan,
sama sa pagpanalipod sa
kaugalingon (Alma 43:8–10,
29–30, 45–47; 48:14).

b. Ayaw pagdumot sa inyong mga
kaaway; pangitaa ang ilang labing

maayo nga tinguha ingon man 
sa inyong kaugalingon (Alma
43:53–54; 44:1–2, 6).

c. Pagpuyo sa matarung nga paagi
ug salig sa Dios (Alma 44:3–4;
48:15, 19–20).

d. Sunod sa matarung ug maalamon
nga mga pangulo (Alma 43:16–19;
48:11–13,17–19; tan-awa usab sa
D&P 98:10).

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha ang asoy ni Kapitan Moroni nga
nagpakayab sa bandila sa kalingkawasan
(Alma 46:12–20). Isip usa ka banay
paghimo og inyong kaugalingong
bandila sa kalingkawasan. Pangutan -a
ang mga sakop sa banay sa paglista og
pipila ka mga mahinungdanon nga mga
baruganan nga makapahinumdum ug
makadasig kanila sa pagdala sa ilang mga
kaugalingon sa ngalan ni Kristo. Dayon
isulat kadto nga mga baruganan sa dako
nga papel. Dasiga ang mga sakop sa
banay sa pagpuyo sumala sa mga
baruganan nga imong nasulat sa bandila
sa kalingkawasan sa imong banay.
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“Usa ka Lig-on nga Tukuranan”
Helaman 1–5

Ang Helaman 1–4 nagpasabut sa mga
panahon sa kalinaw ug sa mga
panahon sa panagbingkil tali sa mga
Nephite ug mga Lamanite. Ang
Helaman 5 naglakip sa usa ka asoy sa
milagroso nga buhat sa misyonaryo
sa mga kaliwat sa mga Lamanite ug
mga Nephite. Pangita og mga
kasusama sa atong panahon samtang
ikaw magtuon niini nga mga asoy.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga
mapainubsanon nga mga sumusunod
ni Kristo mitubag sa pagpanggukod?
(Tan-awa sa Helaman 3:33–35.) Sa
unsa nga paagi nga ang ilang panig-
ingnan nakatabang kaninyo?

• Basaha ang Helaman 5:12. Unsa ang
buot ipasabut sa pagtukod diha sa

bato ni Kristo? (Tan-awa usab sa 
3 Nephi 14:24–27.)

Sa Basahon ni Mormon adunay labaw
sa 240 nga mga higayon sa pulong
hinumdumi o mga matang sa pulong
(sama sa nahinumduman, handumanan,
o ayaw hikalimti). Pangitaa ang 15 ka
mga higayon nga makita sa Helaman
5. Samtang imong gihimo, hunahunaa
ngano nga ang pulong hinumdom
mahinungdanon sa mga katawhan sa
pakigsaad sa Dios.

Mahimong ikaw mogamit sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan aron makita
ang uban nga mga pulong nga
hinumdom o kamay-ong nga pulong.
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• Gikan kang kinsa nga kining
batan-ong manggugubat nga mga
Ammonite nakakat-on sa pagbaton
og ingon ka dakong hugot nga
pagtuo ug kaisug? (Tan-awa sa
Alma 56:47–48; tan-awa usab sa
Alma 53:21; 57:21.) Ngano nga
mahinungdanon alang sa mga
anak nga masayud sa kalig-on ug
sa katinuod sa mga pagpamatuod
sa ilang mga ginikanan?

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan
mahitungod sa pagkainahan:

Alma 56:47–48 1 Samuel 1:27–28
Genesis 24:60 Mga Proverbio 1:8
Exodo 20:12 Moises 4:26

• Ang batan-ong mga Ammonites
mihangyo ni propeta Helaman nga
mahimo nga ilang pangulo (Alma
53:19; 56:1,5). Sa unsa nga paagi nga
ang batan-on nga mga Ammonite
mitubag sa mga sugo nga ilang
nadawat? (Tan-awa sa Alma 57:21.)

Unsa ang pipila ka piho nga mga
butang nga kinahanglan gayud nga
inyong buhaton karon aron mosunod
sa propeta sa “walay pagkasayop”?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Isaysay ang sugilanon sa 2,060 nga
batan-ong mga manggugubat ni
Helaman (Alma 53; 56–58). Dayon
pabasaha ang mga sakop sa banay sa
pipila o sa tanan nga mga tudling nga
gilista sa ubos. Hisguti kon unsaon sa
mga sakop sa banay sa paggamit ang
mga baruganan nga gitudlo niini nga
mga tudling.

Alma 53:20–21 Alma 57:25–27
Alma 56:45–48 Alma 58:6–11
Alma 57:21 Alma 58:39–40

Isip kabahin niini nga panaghisgutan
ikaw mahimong mopakanta sa tanan
sa “We’ll Bring the World His Truth”
(Children’s Songbook, 172).



Ang asoy sa Helaman 6–12 nagpakita
kon sa unsa nga paagi ang sala sa
garbo makaapekto sa mga tawo.
Samtang ikaw nagtuon niini nga asoy,
pangitaa ang pagbalikbalik sa panahon
nga gihulagway sa ubos sa sugyot
alang sa panaghisgutan sa banay.

• Basaha ang Helaman 12:7. Sa unsa
nga kapasikaran nga si Mormon
mihimo niini nga pamahayag? 
(Tan-awa sa Helaman 12:1–6,8.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Idibuho ang mosunod nga
paghulagway sa papel:

Ipasabut nga ang Basahon ni Mormon
naglakip sa ubay-ubay nga mga
ehemplo sa mga katawhan nga miagi
niini nga pagbalikbalik sa panahon.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga tawo
makaikyas gikan niini nga liyok sa
panahon? (Ipabasa sa mga sakop sa
banay ang Alma 62:48–51; Helaman
12:23–24.)

Sa papel badlisi ang Garbo ug
Pagkadautan ug Kalaglagan ug Pag-antus.
Ipasabut nga kita makakat-on gikan sa
mga sayop sa mga Nephites. Kita
kanunay makahinumdom sa Ginoo
diha sa pagpaubos ug pagpasalamat,
bisan kon kita malamboon.

Garbo ug
Pagkadautan

Pagkamatarung
ug Kauswagan

Kalaglagan
ug Pag-antus

Pagkamapainubsanon
ug Paghinulsol
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“Sa Unsa nga Paagi nga 
Kamo Nahikalimot sa Inyong Dios?”
Helaman 6–12

34

“Maghinulsol ug Mobalik ngadto sa Ginoo”
Helaman 13–16

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon:
“Ang talaan sa kasaysayan sa mga
Nephite sa wala pa ang pagduaw sa
Manluluwas nagpadayag og daghan
nga mga panagsama sa atong

kaugalingon nga adlaw samtang kita
nagpaabut sa ikaduhang pag-anhi sa
Manluluwas” (sa Conference Report,
Abr.1987, 3; o Ensign, Mayo 1987, 4).
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Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha og kusog ang Helaman 5:12.
Dayon hisguti ang mga paagi diin ang
imong banay makatukod og usa ka
tukuran diha sa bato ni Jesukristo.

Isip kabahin niini nga panaghisgutan,
mahimong kamo moawit sa “Pagkalig-
on sa Tukuranan” (Hymns, no.85).
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Mga Panagna ug mga
Panghitabo nga Gitala
sa Helaman 13–16

Helaman 16:1, 3, 6, 10

Helaman 16:13–14

Helaman 13:22; 16:12,
22–23

Helaman 13:2, 6, 8,
10–11; 14:9, 11; 15:1–3,
17; 16:2

Helaman 14:3–4

Helaman 14:5–6, 20

Helaman 16:13–18

Panagna o Panghitabo

Lig-ong matarung nga
gamay nga pundok

Espirituhanon nga mga
pagbubu ug mga milagro

Hilabihan nga
pagkadautan

Pagsalikway sa mga
propeta sa Ginoo ug ang
ilang tawag sa paghi-
nulsol

Panagna sa usa ka gabii
nga walay kangitngit

Mga panagna sa mga
timailhan ug mga
katingalahan sa mga
langit

Paglimod sa mga tima-
ilhan, mga kahibulo-
ngan, ug pag-anhi ni
Kristo

Mga Timailhan ug 
mga Panghitabo 
nga Mag-una sa
Ikaduhang Pag-anhi

1 Nephi 14:12; Jacob 5:70

Joel 2:28–30; D&P
45:39–42

2 Timoteo 3:1–5; D&P
45:27

D&P 1:14–16

Zacarias 14:7; tan-awa
usab sa Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith
[1976], 287

Joel 2:30–31; D&P 45:40

2 Pedro 3:3–4; D&P 45:26

Ang mosunod nga tsart nagpakita nga
ang Helaman 13–16 naglangkob sa mga
asoy sa mga panagna ug mga panghi-

tabo nga susama sa mga timailhan ug
mga panghitabo nga mag-una sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Tun-i ang pipila o ang tanan niini nga
tsart isip usa ka banay. Pangutan-a ang

matag sakop sa banay sa pagpakigbahin
sa usa ka paagi diin ang kasayuran diha
sa tsart makatabang sa mga tawo pag-
andam sa Ikaduhang Pag-anhi.
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“Sa Pagka-ugma Moabut Ako diha sa Kalibutan”
3 Nephi 1–7

• Samtang naghulat sa mga panagna
ni Samuel nga matuman, “ang mga
katawhan nga mituo misugod sa
hilabihang ka masulub-on” (3 Nephi
1:7). Unsa ang pipila sa mga
hinungdan sa ilang kasub-anan?
(Tan-awa sa 3 Nephi 1:5–9.) Bisan pa
man niini nga mga hagit sa ilang
hugot nga pagtuo, unsa ang gibuhat
sa mga tumutuo? (Tan-awa sa 
3 Nephi 1:8.) Unsay imong himoon
aron magpabilin nga lig-on sa
panahon nga ang imong hugot nga
pagtuo gihagit?

• Basaha ang 3 Nephi 3:12–26, diin
ang mga Nephite nag-andam alang
sa pagsulong sa mga tulisan ni
Gadianton. Unsa ang inyong nakat-
unan gikan sa mga lihok sa mga
Nephite sa panahon sa kakuyaw 
nga makatabang sa pagpanalipod

kanimo sa mga panahon sa
pagpanintal ug kahadlok?

• Unsa nga mga panalangin ang
matagamtaman unta sa tanang mga
katawhan kon sila nagpabilin nga
matinud-anon? (Tan-awa sa 3 Nephi
10:18–19.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha ang 3 Nephi 5:13 isip usa ka
banay. Ipasabut nga kini nga bersikulo
naglakip og mga pulong ni propeta
Mormon. Dayon ipangutana ang
mosunod nga mga pangutana:

• Unsay buot ipasabut nga mahimong
usa ka “tinun-an ni Jesukristo”?
(Mosunod ni Jesukristo.) Unsa ang
pipila ka mga butang nga atong
mahimo sa tinagsa ug isip usa ka
banay sa pagsunod sa Manluluwas?
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“Kinsa Kadto nga Moduol, Ako Modawat Kaniya”
3 Nephi 8–11

Si propeta Samuel mitagna sa mga
timailhan sa Paglansang sa Krus sa
Manluluwas. Basaha kini nga mga
panagna sa Helaman 14:20–27. Dayon
tun-i ang 3 Nephi 8–9 aron makita ang
katumanan niini nga mga panagna.

• Unsa ang pagdapit ang gihatag sa
Ginoo ngadto sa mga naluwas sa
kalaglagan? (Tan-awa sa 3 Nephi
9:13–14. Timan-i nga ang pulong
moduol katulo makita sa bersikulo
14.) Unsa ang imong mahimo sa
pagdawat niini nga pagdapit?

• Ang pundok sa katawhan miduol
“tagsatagsa” ngadto sa Manluluwas

(3 Nephi 11:15; tan-awa usab sa 
3 Nephi 17:25, diin nagsulti nga
adunay 2,500 nga mga katawhan sa
pundok) Unsa ang inyong makat-
unan gikan niini nga panig-ingnan
sa gugma sa Manluluwas?

• Si Jesus mitudlo nga kinahanglan
“walay panagbangi” taliwala sa 
mga katawhan (3 Nephi 11:22, 28).
Ngano nga ang panagbingkil mahi-
tungod sa doktrina sa ebanghelyo
makuyaw? (Tan-awa sa 3 Nephi
11:29; D&P 10:62–63.) Sa unsa nga
paagi kita magkahiusa sa tinuod
nga doktrina?

37



29

“Mga Karaan nga Butang Milabay Na, 
ug Ang Tanan nga mga 
Butang Nahimo nga Bag-o”
3 Nephi 12–15

Samtang ikaw nagtuon sa mga 
pagtulun-an sa Manluluwas diha 
sa 3 Nephi 12–15, pangita og mga 
pagtulun-an nga tino nimo nga
gikinahanglan.

Si Jesus misulti ngadto sa mga Nephites,
“Ako mohatag nganha kaninyo nga
kamo mahimong asin sa yuta” (3 Nephi
12:13). Aron makabaton og dako nga
pagsabut niini nga pamahayag, basaha
ang mosunod nga mga tudling.
Mahimong imong markahan kini sa
imong mga kasulatan.

Levitico 2:13 D&P 101:39–40
Mateo 5:13 D&P 103:9–10

• Basaha ang 3 Nephi 12:48. Ngano
nga kita nagkinahanglan sa Pag-ula
ni Jesukristo aron mahingpit?

(Tanawa sa 2 Nephi 2:7–9; 3 Nephi
19:28–29; Moroni 10:32–33.)

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Hatagi ang mga sakop sa banay og
bahin sa pagkaon nga sa kasagaran
adunay asin isip kabahin sa resipe.
Silbihi ang matag sakop sa banay og
usa ka bahin nga adunay asin ug usa
ka bahin nga walay asin. Ilang makita
nga ang asin mopalambo sa natural
nga lami sa pagkaon.

Sa ngitngit nga lawak, pasigaa ang
flashlight o pagdagkot ug kandila.

Human sa mga pasundayag, hisguti
kon unsa ang ipasabut sa mahimong
“asin sa yuta” ug “ang kahayag sa 
mga katawhan” (3 Nephi 12:13–14).
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Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha ang 3 Nephi 11:1–7 isip usa 
ka banay. Hangyoa ang mga sakop sa

banay sa paghunahuna kon unsa kaha
ang ilang bation kon sila usa sa mga
Nephites sa dihang ang nabanhaw nga
Ginoo nagpakita.

“Tan-awa, ang Akong Hingpit 
nga Kalipay Nabug-os”
3 Nephi 17–19

Samtang ikaw magtuon sa 3 Nephi
17–19, pangita og mga bersikulo 
nga nagpakita sa gugma ni Jesus.
Mahimong imong itala sa imong
inadlaw nga talaan ang imong gibati.

• Ngano nga si Jesus “nagpabilin og
diyutay pa nga panahon” uban sa
mga katawhan? (Tan-awa sa 3 Nephi

17:5–6.) Sa unsa nga paagi kini
nagpakita sa Iyang gugma alang sa
mga katawhan? Sa unsa nga paagi
nga inyong gibati ang gugma ug
kahingawa ni Jesus alang kanimo?

• Si Jesus mipasiugda sa sakramento
diha sa mga Nephite. Unsa ang
inyong nakat-unan mahitungod 
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“Ug Unya Ako Mopundok Kanila”
3 Nephi 16; 20–21

30

Ang 3 Nephi 16, 20, ug 21 naglakip og
bahin sa mga pagtulun -an ni Jesukristo
ngadto sa Nephites sa panahon sa
Iyang pagpakig-uban kanila human sa
Iyang Pagkabanhaw. Niini nga mga
kapitulo, ang Ginoo nagtudlo ug
nanagna sa Pagpahiuli sa ebanghelyo
ug sa pagpundok sa balay sa Israel sa
katapusang mga adlaw.

• Ngano nga ang Israel gitibulaag?
(Tan-awa sa 3 Nephi 16:4.) Unsa 
ang pagpundok sa Israel? (Tan-awa
sa 3 Nephi 16:4; 12; 20:10–13.)

• Unsa ang pipila ka mga tahas nga
gidala sa Basahon ni Mormon diha
sa pagpundok sa Israel? (Alang sa
pipila ka mga pananglitan, itandi
ang 3 Nephi 16:4, 12 ug 20:10–13 
sa 1 Nephi 6:3–4 ug ang pahina nga
ulohan sa Basahon ni Mormon.) Isip
usa ka sakop sa Simbahan, unsa ang
inyong mga kapangakohan sa
pagpundok sa Israel?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ikatag ang mga butang libut sa lawak.
Dayon hangyoa ang mga sakop sa
banay sa pagpundok niana nga mga
butang. Mahimong imong ipunting
nga ang pagpundok mao ang pagtapok.

Human mapundok sa mga sakop sa
banay ang mga butang, basaha ang 
3 Nephi 20:12–13. Ipasabut nga ang
Langitnong Amahan nagpundok sa
iyang mga katawhan sa tibuok
kalibutan pinaagi sa pagdala kanila
ngadto “sa kasayuran sa Ginoo nga
ilang Dios, kinsa mitubos kanila.”
Hisguti unsa ang inyong mahimo sa
tagsatagsa ug isip usa ka banay aron sa
pagtabang sa Langitnong Amahan sa
pagpundok sa Iyang mga katawhan.
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sa ordinansa sa sakramento gikan sa 
3 Nephi 18:1–11? Unsa ang imong
mahimo sa pag-andam sa imong
kaugalingon sa pag-ambit sa
sakramento matag semana?

• Si Jesus mitudlo, “Pag-ampo uban 
sa inyong mga banay ngadto sa
Amahan” (3 Nephi 18:21). Sa 
unsa nga paagi nga ang pag-ampo
nakaimpluwensya sa imong banay?
Sa unsa nga paagi nga ang banay
makapalambo sa ilang pasalig sa
matag adlaw nga pag-ampo sa banay?

Pinaagi sa pagbasa og kusog sa mga
kasulatan, ikaw makabaton og mga
panabut sa doktrina ug mga
panghitabo nga mahimong imong

nalaktawan sa pagbasa sa hilom.
Basaha og kusog ang 3 Nephi 17.
Samtang ikaw nagbasa, pagmatngon sa
impluwensya sa Espiritu. Mahimong
imong markahan ang mga tudling nga
adunay espesyal nga kahulugan
nganha kanimo.

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Sa matag adlaw sa Iyang unang duha
ka adlaw taliwala sa mga Nephite, ang
Manluluwas nangalagad ngadto sa
mga bata. Isip usa ka banay, basaha
ang 3 Nephi 17:11–24 ug 26:14–16.
Dayon paghisgut mahitungod sa
gugma ni Jesus alang sa gagmayng
mga bata.



“Siya Mipatin-aw sa Tanan nga mga 
Butang ngadto Kanila”
3 Nephi 22–26
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• Human siya mikutlo sa mga panagna
sa Isaias, si Jesus mimando sa mga
katawhan nga “Kamo mosiksik niini
nga mga butang nga makugihon” 
(3 Nephi 23:1). Unsa ang ipasabut sa
pagsiksik sa mga kasulatan kaysa nga
magbasa lang kanila?

• Sa iyang talaan, si Mormon milakip
lamang sa “gagmay nga bahin”unsa
ang gitudlo ni Jesus sa mga katawhan
(3 Nephi 26:8). Sa unsa nga paagi
kita makadawat sa “dagko nga mga
butang”? (Tan-awa sa 3 Nephi 26:9.)

• Basaha ang 3 Nephi 26:19–21. Sa
unsa nga paagi kita makasunod
niini nga panig-ingnan sa atong
mga kaminyoon, mga banay, mga
purok, ug mga istaka?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ipasabut nga sa dihang si Jesus
nakauban sa mga Nephite, Siya
mipakigbahin sa panagna ni

Malaquias mahitungod sa misyon ni
Elijah (3 Nephi 25:1–6). Kini nga
pagtulun-an labing mahinungdanon
nga kini makita sa tanang upat ka
sumbanan nga mga kasulatan sa
Simbahan.

Isip usa ka banay, basaha ang mosu-
nod nga mga tudling sa kasulatan:
Malaquias 4:1–6; Lucas 1:17; 3 Nephi
25:1–6; Doktrina ug mga Pakigsaad
2:1–3; ug Joseph Smith—Kasaysayan
1:37–39. Ikaw mahimong mosugyot
nga ang mga sakop sa banay momarka
niini nga mga tudling sa kasulatan.

Hisguti kon unsa ang kalabutan niini
nga mga tudling ngadto sa buhat sa
kasaysayan sa banay ug buhat sa
templo. Pagplano nga magtambaya-
yong sa pag-ila ug pagpadala sa mga
ngalan sa nangamatay na nga mga
katigulangan alang sa mga ordinansa
sa templo. Kon gitugot sa kahigayu-
nan, Pagplano nga magtambayayong
sa pag-alagad sa templo.
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“Kini mao ang Akong Ebanghelyo”
3 Nephi 27–30; 4 Nephi

• Ang napulog duha ka mga Nephite
nga tinun-an ni Jesus nangutana
Kaniya kon unsa ang itawag nila sa
Iyang Simbahan (Tan-awa sa 3 Nephi
27:3). Unsa ang Iyang tubag sa ilang
pangutana? (Tan-awa sa 3 Nephi
27:4–9.) Ang Ginoo mimando nga
ang Iyang gipahiuli nga Simbahan,
sama sa Iyang Simbahan uban sa
mga Nephite, tawagon sa Iyang
ngalan (D&P 115:4). Ngano nga
mahinungdanon alang kanato sa

paghinumdom nga ang Simbahan
gitawag sa ngalan ni Jesukristo?

• Tun-i ang 3 Nephi 13–21, ug 
pangitaa ang nagkalainlain nga mga
bahin sa ebanghelyo ni Jesukristo.
Unsa ang gisaad sa Manluluwas
ngadto niadtong kinsa nagpuyo
sumala sa Iyang ebanghelyo? 
(Tan-awa sa 3 Nephi 27:21–22.)

• Agi og tubag sa ilang hangyo,
nahimaya ang panagway sa tulo 
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“Sa Unsa nga Paagi Kamo Mibiya Gikan 
sa Mga Pamaagi sa Ginoo?”
Mormon 1–6; Moroni 9
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• Sa diha nga si Mormon nag-edad 
og 15 ka tuig, siya “giduaw 
sa Ginoo, ug nakatagamtam ug
nasayud sa kaayo ni Jesus” (Mormon
1:15). Sa unsa nga paagi nga kita
makahibalo sa kaayo ni Jesus?

• Unsa ang mga kahimtang sa
katilingban nga Nephite sa panahon
sa kinabuhi ni Mormon? (Tan-awa
sa Mormon 1:19; 2:1, 8, 10, 18.)
Bisan tuod kita, sama ni Mormon,
nagpuyo sa usa ka panahon sa
daghan nga pagkadautan, unsa ang
atong mabuhat aron magpabilin ang
atong hugot nga pagtuo ug
kinaugalingon nga pagkamatarung?

• Si Mormon miingon nga sa diha nga
ang iyang mga katawhan mibuntog
sa mga Lamanite diha sa gubat, “sila
wala makaamgo nga ang Ginoo mao
ang miluwas kanila.” (Mormon 3:3)

Nganong mahinungdanon nga kita
moila nga mga panalangin nga
atong madawat gikan sa Ginoo?
(Tan-awa sa Mormon 3:9.)

• Basaha ang Mormon 5:17–18. 
Sa unsa nga mga paagi ang mga
katawhan kinsa wala mosunod sa
Manluluwas “ingon sa sakayan nga
walay layag o angkla”? Sa unsa nga
paagi ang ebanghelyo sama sa usa ka
layag o usa ka angkla alang kanimo?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha ang Mormon 1:13–14 ug 2:18
isip usa ka banay. Dayon basaha ang
Mormon 1:15 ug 2:19. Hatagi og
gibug-aton nga bisan og kon kita
gilibutan sa kadautan, kita masayud 
sa kaayo sa Ginoo. Kon kita, sama 
ni Mormon maninguha sa pagsunod
sa Ginoo ug magpabilin nga 
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ka mga tinun-an nga Nephite, buot
ipasabut ang ilang mga lawas
temporaryo nga nausab aron sila
“makakita sa mga butang sa Dios” 
(3 Nephi 28:13–15). Unya sila
nabalhin sa pagkahimaya. Unsa ang
gitudlo sa 3 Nephi 28 mahitungod
sa nabalhin sa pagkahimaya nga
mga tawo?

• Sa daghang panahon human sa
pagbisita ni Jesus sa mga Nephite,
walay “bisan unsang matang sa mga
–ite” (4 Nephi 1:17). Unsa ang buot
ipasabut niini? (4 Nephi 1:2–3,
15–17.) Unsa ang mga suliran ang
anaa karon tungod sa panaglahi tali
sa duha ka pundok sa mga
katawhan? Sa unsa nga paagi nga
ang ebanghelyo makatabang kanato

nga mahimo nga maghiusa, bisan
pa man sa atong mga panaglahi?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Pagdungan og basa sa basahon sa 
4 Nephi. Samtang kamo nagbasa sa
mga bersikulo 1–19, paghimo og usa ka
listahan sa mga kinaiya ug mga lihok
nga misangpot ngadto sa kalinaw ug
kalipay. Samtang kamo nagbasa sa mga
bersikulo 20–46, ilista ang mga kinaiya
ug mga lihok nga misangpot ngadto sa
panagbingkil ug kalaglagan.

Itandi ang mga listahan nga inyong
nahimo. Paghisgut kon unsa ang
inyong mahimo isip usa ka banay nga
mahimong labawng sama sa mga tawo
nga gihulagway sa 4 Nephi 1:1–19.



“Ako Namulong nganha Kaninyo Ingon 
og Kamo Ania”
Mormon 7–9
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Samtang ikaw nagtuon sa Mormon
7–9, ibutang sa inyong hunahuna nga
ang tanan nga mga pagtulun-an niini
nga mga kapitulo gitumong ngadto sa
mga katawhan nga nagpuyo sa kata-
pusan nga mga adlaw.

• Unsa ang gipanagna ni Moroni
mahitungod sa mga kahimtang sa
kalibutan sa diha nga ang Basahon
ni Mormon moabut? (Tan-awa sa
Mormon 8:26–33.) Nganong si
Moroni nakahimo sa pagpanagna sa
tin-aw kaayo nga paagi mahitungod
sa katapusang mga adlaw? (Tan-awa
sa Mormon 8:34–35.)

• Unsa ang gisulti ni Moroni mahitu-
ngod sa garbo sa ulahing mga adlaw?
(Tan-awa sa Mormon 8:35–41.)

• Si Moroni miingon nga pipila sa
mga katawhan sa katapusang mga
adlaw motuo nga ang Ginoo “dili
Dios sa mga milagro” (Mormon
9:10). Kon adunay mosulti kanimo
nga ang Ginoo dili Dios sa mga
milagro, unsaon nimo pagtubag?

Unsa nga mga kasinatian ang imong
tukma nga mahatag nga makasaksi
nga ang Ginoo mao ang Dios sa
mga milagro?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Isip usa ka banay, basaha ang Mormon
8:34–35. Dayon hangyoa ang matag
tawo sa pagsulat og usa ka sulat alang
ngadto sa umaabot nga mga sakop sa
banay (sama sa mga anak, mga apo,
mga pag-umangkon nga lalaki, o mga
pag-umangkon nga babaye), nagsulat
“ingon og [ang mga sakop sa banay]
anaa.” Isugyot nga ang mga sulat
naglakip og tambag nga makatabang
sa umaabot nga mga sakop sa banay sa
pagpuyo sa ebanghelyo bisan pa man
sa mga hagit nga ilang atubangon.
Mahimong imong isugyot nga ang
mga sulat ibutang sa luwas nga mga
dapit sama sa inadlaw nga talaan, 
aron kini mabasa usa niana ka
panahon sa umaabot.
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matinud-anon sa atong mga
pagpamatuod sa ebanghelyo, kita
makakita og paglaum diha sa kahibalo

nga kita “pagabayawon sa katapusan
nga adlaw” (Mormon 2:19).

“Kay Wala Gayuy Tawo nga 
Mituo Kanako Ingon Kanimo”
Ether 1–6

• Sa dihang ang igsoon ni Jared
nangutana sa Ginoo unsaon sa
pagpalamdag sa mga sakayan, unsa
ang tubag sa Ginoo? (Tan-awa sa
Ether 2:23–25.) Ngano nga

mahinungdanon ang pagbuhat sa
tanan natong mahimo dugang sa
pagpangayo sa Ginoo og tabang?

• Sa wala pa magpakita sa Iyang
kaugalingon ngadto sa igsoon nga
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“Pinaagi sa Hugot nga Pagtuo ang 
Tanan nga mga Butang Matuman”
Ether 7–15
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• Sa unsa nga paagi si Ether
mihulagway niadtong kinsa mituo
sa Dios? (Tan-awa sa Ether 12:4.) 
Sa unsa nga paagi ang hugot nga
pagtuo ug paglaum mahimo nga usa
ka angkla alang kanato? Unsa ang
pipila ka mga panig-ingnan kon 
sa unsa nga paagi ang hugot nga
pagtuo magdala og maayo nga mga
buhat nga maghimaya sa Dios?

• Giunsa ni Moroni paghulagway ang
hugot nga pagtuo? (Tan-awa sa Ether
12:6.) Unsa sa inyong hunahuna 
ang ipasabut niini nga kita “dili
makadawat og saksi hangtud human

sa pagsulay sa [atong] hugot nga
pagtuo”? Sa unsa nga paagi ang mga
pagsulay mipalig-on ug mipamatuod
sa imong hugot nga pagtuo?

• Ang Ginoo mitudlo nga kon kita
magpaubos sa atong kaugalingon
atubangan Kaniya ug magbaton 
og hugot nga pagtuo Kaniya, Siya
“mohimo sa mahuyang nga mga
butang nga mahimo nga malig-on
ngari [kanato]” (Ether 12:27). Sa unsa
nga paagi kini nga saad natuman sa
mga kasulatan, sa imong kinabuhi,
ug sa mga kinabuhi sa uban?
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lalaki ni Jared, unsa ang gipangutana
sa Ginoo? (Tan-awa sa Ether 3:11.) 
Sa unsa nga paagi nga ang tubag sa
igsoon nga lalaki ni Jared nagpakita
sa kalawom sa iyang hugot nga
pagtuo? (Tan-awa sa Ether 3:12.)
Unsa ang inyong himoon aron sa
pagsunod sa iyang ehemplo?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Basaha ang Ether 6:1–12 pagdungan.
Gamita ang mosunod nga mga
pangutana aron sa pagtabang sa mga
sakop sa banay nga makita ang mga
kapareha tali sa panaw sa mga Jaredite
ngadto sa gisaad nga yuta ug sa atong
panaw sa atong tibuok kinabuhi:

• Ang Ginoo mihimo sa mga bato
sulod sa kasko nga “mohatag og
kahayag diha sa kangitngit” (Ether
6:3). Unsa nga mga “kahayag” ang
gisangkap sa Ginoo alang kanato?

• Unsa ang gibuhat sa mga Jaredite
human sila makapangandam sa
tanan nilang mahimo alang sa ilang
panaw? (Tan-awa sa Ether 6:4.)
Unsaon nimo pagpakita og susama
nga pagsalig sa Ginoo?

• Samtang ang hangin mohuyop ug
ang mga Jaredite ipadpad, unsa ang
gibuhat sa mga Jaredite sa tibuok
adlaw ug gabii? (Tan-awa sa Ether
6:8–9.) Unsa ang mga paagi nga
kita makahatag og pagdayeg
ngadto sa Ginoo?

• Unsa ang gibuhat sa mga Jaredite sa
diha nga miabut sila sa gisaad nga
yuta? (Tan-awa sa Ether 6:12.) Sa
unsa nga mga paagi tingali kini
mahisama sa atong pagbalik ngadto
sa atong Langitnong Amahan?
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“Aron Pag-agak Kanila sa Matarung nga Agianan”
Moroni 1–6

• Ngano nga ang mga kapitulo 2–5 sa
basahon ni Moroni mahinungdanon
sa atong panahon? Sa unsa nga 
paagi nakapalig-on kaninyo ang
pagkakita sa sama nga mga ordinansa
nga anaa diha sa nagkalainlain nga
dispensasyon sa Simbahan sa Ginoo?

• Unsa nga mga pakigsaad ang atong
gihimo pinaagi sa sakramento? (Tan-
awa sa Moroni 4:3; 5:2.) Unsa ang
atong gisaad agi og tubag? Unsa ang
inyong gibati sa diha nga kamo
miambit sa sakramento sa balaan
nga paagi ug sa takus nga paagi?

• Human mabunyagi ang mga
katawhan ug makadawat sa gasa 
sa Espiritu Santo, “sila giihap uban
sa katawhan sa Simbahan ni Kristo,
ug ang ilang mga ngalan gikuha”
(Moroni 6:4). Ngano nga ang ilang
mga ngalan gitala? (Tan-awa sa
Moroni 6:4.) Sa unsa nga mga paagi
ikaw makasalmot sa mga paningka-
mot sa Simbahan sa pagtan-aw nga
ang dugay na ug bag-o nga mga
sakop “mahinumduman ug maamu-
mahan pinaagi sa maayo nga pulong
sa Dios”?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Kon ang mga sakop sa banay bag-o nga
mga kinabig, hisguti unsay sama sa
mamahimong sakop sa Simbahan.
Hatagi og panahon ang mga sakop sa
paghisgut sa mga butang nga ilang
giganahan mahitungod sa pagpasakop
sa Simbahan ug mahitungod sa mga
hagit nga ilang giatubang sa dihang sila
mipasakop sa Simbahan. Kon ang mga
sakop sa banay dugay na nga sakop sa
Simbahan, hangyoa sila sa pagsulti kon
unsa kaha ang ilang bation kon sila
moadto sa Simbahan sa unang higayon.

Himoa nga usa ka sakop sa banay
mobasa sa tambag gikan ni Presidente
Gordon B. Hinckley:

“Uban sa nagpadayon nga gidaghanon
sa mga kinabig kita kinahanglan gayud
nga mohimo og dugang nga
paningkamot aron sa pagtabang kanila
samtang ilang gipangita ang ilang
agianan. Matag usa kanila
nagkinahanglan og tulo ka mga
butang: usa ka higala, usa ka
kapangakohan, ug pag-amuma sa
‘maayo nga pulong sa Dios’ (Moroni
6:4)” (sa Conference Report, Abril
1997,66; o Ensign, Mayo 1997, 74).

• Unsa ang atong mabuhat aron sa
pagsunod niini nga tambag?
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Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Samtang si Hyrum Smith nag-andam
sa pag-adto sa Bilanggoan sa Carthage,
diin siya ug si Propeta Joseph Smith
gipatay, siya mibasa sa Ether 12:36–38
ug mipilo sa pahina (D&P 135:4–5).

Pabasaha ang mga sakop sa banay
niini nga mga bersikulo.

• Unsa ang kahupayan nga gihatag
niini nga mga bersikulo? Unsa nga
mga tudling sa kasulatan ang
nakapalig-on o nakapahupay
kanimo?



36

“Duol ngadto kang Kristo”
Moroni 7–8;10

Ang Moroni 7–8 naglakip sa mga
pagtulun-an sa amahan ni Moroni nga
si Mormon. Ang Moroni 10 naglakip
sa katapusan nga sinulat nga
pagpamatuod.

• Si Mormon mihulagway sa mga
sakop sa Simbahan isip mga
“malinawon nga mga sakop ni
Kristo” (Moroni 7:3). Sa unsa nga
kapasikaran si Mormon mihimo
niini nga paghukom? (Tan-awa sa
Moroni 7:4–5.) Sa unsa nga paagi
kita mahimong “malinawon nga
mga sakop ni Kristo”?

Si Moroni mitapos sa iyang talaan
uban sa “pipila ka mga pulong agi og
pag-awhag” (Moroni 10:2). Ang pulong
nga pag-awhag nagkahulugan og
pagtambag o lig-on nga pag-aghat.
Samtang ikaw magtuon sa Moroni 10,
ikaw mahimong momarka sa pulong
pag-awhag matag higayon nga kini
makita. Palandunga ang kahulugan ug
kamahinungdanon sa pag-awhag ni
Moroni niini nga kapitulo.

• Unsa ang gitudlo ni Moroni mahitu-
ngod sa espirituhanon nga mga
gasa? (Tan-awa sa Moroni 10:8–19.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pahimang-
no ni Moroni sa “pagduol ngadto ni
Kristo” nakita sa tibuok nga mensahe
sa Basahon ni Mormon? (Moroni

10:30, 32). Sa unsa nga tino nga mga
paagi nga ang pagtuon sa Basahon ni
Mormon niining tuiga makatabang
kaninyo sa pagduol ngadto ni Kristo?

Sugyot alang sa Panaghisgutan sa
Banay

Ihatag ang imong pagpamatuod sa
Basahon ni Mormon, ug dapita ang
mga sakop sa banay sa paghimo sa
ingon. Dayon basaha ang mosunod
nga pamahayag ni Presidente Ezra
Taft Benson:

“Ang Basahon ni Mormon gitun-an
diha sa atong Pang-Domingo nga
Tulunghaan ug sa mga klase sa semi-
naryo matag ikaupat nga tuig. Ang upat
ka tuig nga sumbanan, bisan pa niana,
kinahanglan gayud dili sundon sa mga
sakop sa Simbahan sa ilang kinauga-
lingon ug sa banay nga pagtuon. Kita
kinahanglan mobasa matag adlaw
gikan sa mga pahina sa basahon nga
mohimo sa tawo ‘nga maduol ngadto
sa Dios pinaagi sa pagtuman sa iyang
mga lagda, kay sa bisan unsang lain
nga basahon’ (History of the Church,
4:461)” (sa Conference Report, Oct.
1988, 3; o Ensign, Nov. 1988, 4).

Awhaga ang mga sakop sa pamilya sa
pagpadayon sa pagtuon sa Basahon ni
Mormon ug pagpakigbahin niini
ngadto sa uban.
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