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Mga Instruksyon alang sa
mga Magtutudlo
Ang Tumong sa Seminaries and Institutes of Religion namahayag: “Itudlo nato sa
mga estudyante ang mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo nga anaa diha
sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa mga propeta” (Gospel Teaching and Learning:
A Handbook for Teachers and Leaders in Seminaries and Institutes of Religion [2012], x).
Sa seminary matuman kini una sa tanan pinaagi sa sequential o sunod-sunod nga
pagtuon sa mga kasulatan, pagsunod sa natural nga dagan sa mga basahon ug mga
bersikulo sa usa ka volume sa kasulatan gikan sa sinugdanan hangtud sa
katapusan. Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut nga “mao kini ang una ug pinakamahinungdanong paagi sa pagbaton
og buhi nga tubig” (“A Reservoir of Living Water” [Church Educational System
fireside for young adults, Peb. 4, 2007], 3, lds.org/broadcasts).

Laing paagi nga atong matabangan ang mga estudyante aron makasabut, motuo,
ug mosunod sa doktrina ni Jesukristo mao ang Doctrinal Mastery. Ang Doctrinal
Mastery makapalambo ug mopuli sa kanhing mga paningkamot sa mga Seminary
ug Institue of Religion, sama sa scripture mastery ug pagtuon sa Nag-unang mga
Doktrina. Ang Doctrinal Mastery gituyo aron matabangan ang mga estudyante sa
pagkab-ot sa mosunod nga mga resulta:

1. Makakat-on ug mogamit sa balaanong mga baruganan alang sa pag-angkon og
espirituhanong kahibalo.

2. Maka-master sa doktrina sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa mga passage o
tudling sa kasulatan diin gitudlo kana nga doktrina. Tutukan nato labaw na ang
doktrina nga may kalabutan sa mosunod nga siyam ka mga hilisgutan:

• Ang Dios nga Kapangulohan

• Ang plano sa kaluwasan

• Ang Pag-ula ni Jesukristo

• Ang Pagpahiuli

• Mga propeta ug pagpadayag

• Ang priesthood ug ang mga yawe sa priesthood

• Mga ordinansa ug mga pakigsaad

• Kaminyoon ug pamilya

• Mga kasugoan

Ang Seminaries and Institutes of Religion mipagawas og pang-instruksyon nga
mga materyal aron matabangan ang mga magtutudlo ug mga estudyante sa
pagkab-ot niini nga mga resulta. Kini nga mga materyal naglakip sa
Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal Mastery ug sa materyal sa magtutudlo sa
Doctrinal Mastery. (Pahinumdom: Ang materyal sa magtutudlo alang sa Doctrinal
Mastery maanaa na sa tanang upat ka mga kurso sa seminary.)
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Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery
Ang Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal Mastery gituyo para sa mga
estudyante. Naglakip kini sa (1) usa ka pasiuna nga nagpasabut unsa ang Doctrinal
Mastery ug kon sa unsang paagiha makatabang kini kanila, (2) sa instruksyon nga
magtudlo nila sa mga baruganan mahitungod sa pag-angkon og espirituhanong
kahibalo, ug (3) usa ka seksyon mahitungod sa mga doctrinal nga hilisgutan nga
gilista sa ibabaw. Ubos sa mga doctrinal nga hilisgutan mao ang mga pamahayag
mahitungod sa mga doktrina nga may kalabutan sa kinabuhi sa mga estudyante ug
importante nga ilang masabtan, tuohan, ug magamit.

Ang ubang doktrina ug mga baruganan nga naa sa “Pag-angkon og
Espirituhanong Kahibalo” ug ang mga seksyon sa “Mga Doctrinal nga Hilisgutan”
Mahinungdanon nga mga Dokumento sa Doctrinal Mastery suportado sa mga
doctrinal mastery scripture passage. Adunay 25 ka mga doctrinal mastery scripture
passage alang sa matag kurso sa pagtuon sa (Daang Tugon, Bag-ong Tugon,
Basahon ni Mormon, ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug sa Kasaysayan sa
Simbahan), sa total nga 100 ka mga passage o tudling. Ang lista alang niini nga
mga passage o tudling anaa sa luyo sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal
Mastery. Ang pagtabang sa mga estudyante sa paghinumdom ug pagpangita niini
nga mga tudling ug sa pagsabut sa unsang paagi ang mga tudling nagtudlo sa
doktrina sa Manluluwas usa ka importante nga bahin sa imong buluhaton isip usa
ka magtutudlo.

Ang matag usa sa 100 ka doctrinal mastery scripture passage gigamit sa direktang
pagsuporta og usa lamang ka pamahayag sa doktrina diha sa Mahinungdanong
Dokumento sa Doctrinal Mastery. Sama pananglit, ang Joseph Smith—Kasaysayan
1:15–20 gihisgutan diha sa ika-4 nga doctrinal nga hilisgutan, “Ang Pagpahiuli,”
aron sa pagsuporta sa kamatuoran nga ang Dios nga Amahan ug ang Iyang
Anak, si Jesukristo, mipakita kang Joseph Smith agig tubag sa pag-ampo ni
Joseph, ug Sila mitawag kaniya nga mahimong Propeta sa Pagpahiuli. Apan,
kini nga doctrinal mastery passage magamit usab sa pagsuporta sa kamatuoran sa
ika-1 nga doctrinal nga hilisgutan, “Ang Dios nga Kapangulohan,” nga adunay
tulo ka bulag nga personahe sa Dios nga Kapangulohan: Ang Dios nga
Mahangturong Amahan; Iyang Anak, si Jesukristo; ug ang Espiritu Santo.
Busa, kini nga doctrinal mastery passage gilista isip usa ka pakisayran o reference
niini nga hilisgutan.

Ang pagkakita kon asang dapita gihisgutan ang matag doctrinal mastery passage
maghimo nimong mahibalo kon asa nga kasinatian sa pagkat-on kana nga
partikular nga passage o tudling hisgutan diha sa materyal sa magtutudlo sa
Doctrinal Mastery alang sa kasamtangan nga tuig sa kurso sa pagtuon. Sa nag-una
nga example, ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20 hisgutan diha sa kasinatian
sa pagkat-on alang sa “Ang Pagpahiuli” diha sa Doctrinal Mastery sa Doktrina ug
mga Pakigsaad ug sa Kasaysayan sa Simbahan nga Materyal sa Magtutudlo.

Dili ang tanang doctrinal nga hilisgutan ang makadawat og sama nga lebel sa
empasis matag tuig. Bisan og ang matag doctrinal nga hilisgutan matudlo kada
tuig, ang mga piho lamang nga mga pamahayag sa doktrina nga suportado sa mga
doctrinal mastery passage nga may kalabutan sa kurso sa pagtuon ang hatagan og
empasis diha sa mga leksyon sa Doctrinal Mastery nianang tuiga.

MGA INSTRUKSYON ALANG MGA MAGTUTUDLO
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Materyal sa Magtutudlo sa Doctrinal Mastery
Ang kurikulum sa Doctrinal Mastery naglangkob sa 10 ka mga kasinatian sa
pagkat-on nga itudlo atol sa tuig nga kurso sa pagtuon. Ang pang-instruksyon nga
materyal alang sa matag kasinatian sa pagkat-on mas maayo nga matudlo nga
mosubra sa usa ka sesyon sa klase.

Ang unang kasinatian sa pagkat-on magtutok sa pagtabang sa mga estudyante sa
pagkat-on ug paggamit sa mga baruganan nga may kalabutan sa pag-angkon og
espirituhanong kahibalo. Kinahanglan kining itudlo sulod sa unang duha ka
semana sa tuig nga tingklase. Makatabang kini sa mga estudyante nga makuha nila
ang panan-awon sa doctrinal mastery. Agig dugang, ang mga baruganan nga
gitudlo niini nga kasinatian sa pagkat-on maghatag og pundasyon nga mapalambo
ug mahisgutan pag-usab sa sunod-sunod nga mga kasinatian sa pagkat-on nga
itudlo atol sa nahibilin sa tuig.

Ang matag sunod-sunod nga mga kasinatian sa pagkat-on ibasi sa usa sa siyam ka
doctrinal nga mga hilisgutan nga una nang gilista. Gidesinsyo kini aron
matabangan ang mga estudyante sa pagsabut gayud sa doktrina sa Manluluwas ug
sa mas andam nga paggamit niini sa ilang kinabuhi. Ang matag usa niini nga mga
kasinatian sa pagkat-on naglangkob og tulo ka importanting bahin: “Pagsabut sa
Doktrina,” “Praktisanan nga mga Kalihokan,” ug “Ribyu sa Doctrinal Mastery.”

Pagsabut sa Doktrina. Kini nga bahin sa matag kasinatian sa pagkat-on naglakip
sa sumpay-sumpay nga mga kalihokan sa pagkat-on o mga segment nga ikatudlo
atol sa usa o mas daghang sesyon sa klase. Kini nga mga kalihokan makatabang sa
mga estudyante nga mapalambo ang dugang nga panabut sa matag doctrinal nga
hilisgutan ug piho nga mga pamahayag nga may kalabutan sa matag hilisgutan.

Ang mga kalihokan alang sa “Pagsabut sa Doktrina” sa kasagaran sugdan og
pagtuon sa doctrinal nga hilisgutan diha sa Mahinungdanon nga Dokumento sa
Doctrinal Mastery. Agig dugang, ang mga kalihokan magtutok sa partikular nga
mga pamahayag sa doktrina nga suportado sa mga doctrinal mastery passage nga
magtumong sa volume sa kasulatan alang sa tuig nga kurso sa pagtuon. Sama
pananglit, diha sa kasinatian sa pagkat-on alang sa “Ang Dios nga Kapangulohan”
sa Materyal sa Magtutudlo alang sa Doctrinal Mastery sa Bag-ong Tugon, gihatagan og
instruksyon ang mga magtutudlo sa pagtabang sa mga estudyante nga i-master
ang Mga Hebreohanon 12:9. Samtang magtuon ang mga estudyante sa Basahon ni
Mormon ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug sa kasaysayan sa Simbahan atol sa
uban nilang mga tuig sa kasinatian sa seminary, tutukan nila ang dugang nga mga
doctrinal mastery passage nga nagsuporta sa ubang mga pamahayag sa doktrina
nga may kalabutan sa hilisgutan nga “Ang Dios nga Kapangulohan” nga naa sa
Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery.

Sa mga kalihokan nga “Pagsabut sa Doktrina” ang mga estudyante giawhag sa
pagpangita, pagmarka, ug pagtuon sa mga doctrinal mastery passage aron
magamit nila kini sa pagtudlo ug pagpasabut sa mga pamahayag sa doktrina nga
gisuportahan sa mga passage o tudling. Mahimo kang modugang og mga
kalihokan sa pagkat-on sigun sa gikinahanglan aron matabangan ang mga
estudyante sa pag-master sa mga pamahayag sa doktrina ug sa mga doktrinal
mastery passage nga nagsuporta niini.

MGA INSTRUKSYON ALANG MGA MAGTUTUDLO
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Praktisanan nga mga Kalihokan. Ang matag kasinatian sa pagkat-on naghatag
og dili mominus usa ka praktisanan nga kalihokan para sa mga estudyante. Kini
nga mga praktisanan sagad nga naglakip og mga sitwasyon nga pagatun-an, mga
role play, mga sitwasyon, o mga pangutana nga maapilan sa mga estudyante o
ilang mahisgutan sa gamayng grupo o isip usa ka klase. Kini nga mga praktisanan
importante aron matabangan ang mga estudyante sa pagsabut kon sa unsang paagi
ang doctrinal nga mga pamahayag nga ilang nakat-unan may kalabutan sa
modernong mga kahimtang. Ang mga praktisanan naghatag usab og empasis kon
sa unsang paagi ang doktrina nga nakat-unan sa mga estudyante makapanalangin
ug makatabang kanila sa pagsunod sa ebanghelyo ug sa pagtudlo sa ebanghelyo ug
pagpasabut sa ilang mga gituohan ngadto sa uban sa dili mahulgaon og dili
makasakit nga paagi.

Ribyu sa Scripture Mastery. Ang kanunay nga pagribyu sa doctrinal nga mga
pamahayag ug sa mga doctrinal mastery passage nga gigamit sa pagsuporta niini
makatabang sa mga estudyante sa ilang mga paningkamot sa mastery. Ang matag
kasinatian sa pagkat-on naglakip og seksyon inubanan sa mga ideya aron
matabangan ka sa paggiya sa mga estudyante sa pagribyu sa mga doctrinal nga
pamahayag ug sa may kalabutan nga mga doctrinal mastery passage nga ilang
nakat-unan sa tibuok tuig nga tingklase.

Ang Pag-implementar sa Doctrinal Mastery
Ang Doctrinal Mastery i-implementar sa managlahing paagi basi sa matang sa
seminary program nga gi-enrolan sa mga estudyante: daily nga seminary
(early-morning nga seminary ug seminary human sa klase sa eskwelahan nga mga
programa), online seminary, home-study nga seminary.

Doctrinal Mastery sa Daily nga Seminary
Gipanglantawan na nga mogahin ka og mga 30 minutos nga klase matag semana
sa tibuok tuig nga tingklase sa Doctrinal Mastery. Ang gidaghanon sa semana nga
igahin sa matag usa sa 10 ka mga kasinatian sa pagkat-on magkalahi depende sa
gidaghanon sa mga doctrinal nga pamahayag ug mga doctrinal mastery passage
nga hatagan og empasis ug tun-an alang niana nga doctrinal nga hilisgutan. Ang
ubang mga hilisgutan igo nang matudlo sulod sa duha ka semana, samtang ang
uban magkinahanglan og dugang pang mga semana aron makompleto (tan-awa sa
“Giya alang sa Gipaspason sa Pagtudlo sa Doctrinal Mastery sa Bag-ong Tugon”
nga naa sa ubos).

Ang “Pagsabut sa Doktrina” nga usa ka bahin sa Doctrinal Mastery nga kasinatian
sa pagkat-on gibahin ngadto sa mga kalihokan sa pagkat-on (mga segment) nga sa
kinatibuk-an mahimong kompletuhon sulod sa 5 ngadto sa 10 minutos ang matag
usa. Magtugot kini og mga pamaagi alang sa flexible nga paggamit sa oras nga
tingklase alang sa Doctrinal Mastery. Sama pananglit, sa usa ka adlaw mahimo
nimong planuhon ang pagtudlo og usa o duha ka mga kalihokan sa pagkat-on atol
sa klase, samtang sa laing adlaw mahimong magkinahanglan ka sa tanang oras nga
tingklase sa paghisgot og maayo sa scripture block, nga wala nay oras para sa
Doctrinal Mastery. Ang ubang mga kalihokan sa pagkat-on nagkinahanglan og
mas daghang oras, mao nga mahimo nimo kining himoon sa flexible nga adlaw sa
pagtudlo (tan-awa sa “Giya alang sa Gipaspason sa Pagtudlo para sa Daily nga
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mga Magtutudlo” ug sa “Mga Sugyot alang sa Flexible nga mga Adlaw” diha sa
appendix sa imong manwal sa magtutudlo).

Agig dugang sa paghisgot sa mahinungdanong mga scripture passage nga
mag-agad sa topic isip kabahin sa Doctrinal Mastery, kinahanglan nimong hatagan
og empasis kadtong managsama nga passage o tudling kon imo kining masugatan
atol sa imong sequential o sunod-sunod nga pagtuon sa mga kasulatan uban sa
mga estudyante. Ang paghimo sa ingon makatabang sa mga estudyante nga
maangkon nila ang mas dakong panabut sa kinatibuk-ang kahulugan sa matag
tudling, ingon man mapalambo ang kaimportante sa mga kamatuoran nga gitudlo
sa matag tudling.

Sa daily nga seminary, ang Doctrinal Mastery makapalambo ug mopuli sa
programa sa scripture mastery. Alang sa mga doctrinal mastery passage nga
nailhan kaniadto nga scripture mastery passage, ang Manwal sa Seminary Teacher sa
Bag-ong Tugon naglakip og mga sugyot ug mga kalihokan sa pagkat-on nga
makatabang nimo nga makahatag sa passage o tudling og tukma nga empasis sa
imong sequential o sunod-sunod nga pagtuon sa kasulatan uban sa mga
estudyante. Para adtong mga doctrinal passage nga bag-o, diha sa manwal sa
magtutudlo dili mailhan nga kana nga passage o tudling usa ka doctrinal mastery;
importante nga imong mahatagan og empasis sa epektibo ug tukmang paagi ang
mga tudling isip usa ka bahin sa sequential o sunod-sunod nga pagtuon sa
kasulatan.

Pahinumdom: Ang ubang mga scripture passage mailhan diha sa Manwal sa
Seminary Teacher sa Bag-ong Tugon isip mga scripture mastery passage apan dili mga
doctrinal mastery passage. Kini nga mga passage o tudling dili na kinahanglang
hatagan og empasis sumala sa mga instruksyon sa scripture mastery diha sa
manwal, apan mahisgutan kini sa normal nga dagan sa sequential o sunod-sunod
nga pagtuon sa kasulatan.

Giya alang sa Gipaspason sa Pagtudlo sa Doctrinal Mastery sa Bag-ong Tugon
Ang gidaghanon sa semana nga igahin sa matag usa sa 10 ka mga kasinatian sa
pagkat-on para sa Bag-ong Tugon magkalahi, depende sa gidaghanon sa mga
doctrinal nga punto ug mga tudling sa kasulatan nga tun-an sa doctrinal nga
hilisgutan. Gibana-bana nga 30 minutos kada semana ang igahin sa Doctrinal
Mastery gamit ang mosunod nga mga kalihokan sa pagkat-on:

• Pagsabut sa mga segment sa Doktrina

• Praktisanan nga mga Kalihokan

• Ribyu nga mga kalihokan para sa Doctrinal Mastery

Sama pananglit, diha sa giya alang sa gipaspason nga naa sa ubos, duha ka semana
ang gihatag alang sa Doctrinal Mastery nga mga kalihokan nga may kalabutan sa
Dios nga Kapangulohan. Sa Lunes sa unang semana, mahimo nga himoon nimo
ang unang segment nga “Pagsabut sa Doktrina”. Sa Martes ang ikaduha ug ikatulo
nga segment, ug sa Miyerkules mahimo nga maghimo ka og tulo ngadto sa lima ka
minutos nga mastery activity nga imong idesinyo o pilion gikan sa mga
kapanguhaan diha sa apendiks sa Manwal sa Seminary Teacher sa Bag-ong Tugon. Sa
Huwebes mahimong dili ka mohimo og Doctrinal Mastery nga kalihokan tungod
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kay gikinahanglan nimo ang tibuok oras para sa klase aron matudlo nimo ang
tibuok scripture block, ug sa Biyernes mahimo nimong himoon ang ikaupat nga
segment nga “Pagsabut sa Doktrina”. Alang sa ikaduhang semana, mahimo
nimong pilion ang paghimo og usa ka kalihokan sa pag-master nga pinili sa
teacher, ang praktisanan nga kalihokan, ug ang “Ribyu sa Doctrinal Mastery” nga
kalihokan.

Ang pagribyu sa kurikulum nga naa sa Manwal sa Seminary Teacher sa Bag-ong
Tugon para sa umaabut nga semana kauban sa mga kalihokan sa pagkat-on sa
Doctrinal Mastery nga naa sa Materyal sa Magtutudlo alang sa Doctrinal Mastery sa
Bag-ong Tugon makatabang nimo sa imong pagplano ug pagbahin sa oras alang sa
Doctrinal Mastery. Gikinahanglan nimo ang pag-ila sa mga porsyon sa leksyon nga
mahimong i-summarize aron makahimo og oras para sa mga kalihokan sa
pagkat-on sa Doctrinal Mastery ug praktisanan nga mga kalihokan.

Ang mosunod nga giya alang sa gipaspason ibasi sa pamaagi sa pagtudlo sa
doctrinal nga mga punto diha sa sequence o pagkasunod-sunod nga anaa sa
Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hinoon, basta mauna lang og
tudlo ang kasinatian sa pagkat-on nga “Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo”,
ang ubang doctrinal nga mga hilisgutan mahimong dili na nimo sunuron sa
pagtudlo. Ikonsiderar ang mosunod nga duha ka pamaagi:

• Itudlo ang doctrinal nga mga hilisgutan sa sequence o pagkasunod-sunod nga
anaa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery (magsugod sa “Ang
Dios nga Kapangulohan” ug motapos sa “Mga Kasugoan”).

• Kutob sa mahimo, ipahaum ang pagtuon sa mga estudyante sa doctrinal nga
mga hilisgutan sa unsay ilang tun-an sa mga miting sa Dominggo.

Semana Doctrinal nga Hilisgutan

1

2

3

4

Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo

5

6

Ang Dios nga Kapangulohan

7

8

9

10

11

14

Ang Plano sa Kaluwasan

13 Ang Pag-ula
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Semana Doctrinal nga Hilisgutan

14

15

16

17

18

19

Ang Pagpahiuli

20

21

22

23

Mga Propeta ug Pagpadayag

24

25

Ang Priesthood ug ang mga Yawe sa Priesthood

26

27

Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad

28

29

Kaminyoon ug Pamilya

30

31

32

Mga Kasugoan

Doctrinal Mastery sa Online [Internet] nga Seminary
Ang mga kalihokan sa pagkat-on sa Doctrinal Mastery itipon ngadto sa online nga
mga leksyon sa seminary. Kon nagtudlo ka og online nga seminary class,
makatabang ang pagribyu sa miaging seksyon sa “Doctrinal Mastery sa Daily nga
Seminary” aron matabangan ka nga makasabut sa importanting mga baruganan ug
mga buhat nga mahimong sundon ug gamiton sa online nga seminary.

Doctrinal Mastery sa Home-Study nga Seminary
Niining panahona ang mga materyal nga gamiton sa mga magtutudlo ug mga
estudyante sa home-study wala pa ma-update aron ilakip sa sulod sa Doctrinal
Mastery. Mao nga, ang mga magtutudlo ug mga estudyante kinahanglang
magpadayon sa paggamit sa kasamtangan nga mga materyal sa home-study ug sa
nalakip nga mga kalihokan sa scripture mastery. Hangtud ma-update na ang mga
materyal sa home-study, ang mga magtutudlo giawhag nga mohatag sa mga
estudyante og mga kopya sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery ug
sa pag-awhag kanila nga tun-an kini ug ingon man ang mga doctrinal mastery
scripture passage sa ilang kaugalingon.

MGA INSTRUKSYON ALANG MGA MAGTUTUDLO

xi





Unom ka tawo sa Indostan
Ang pagkat-on og daghan maoy ilang ganahan,
Nanglakaw sila sa pagsusi sa Elepante
(Bisan og buta silang tanan),
Nga pinaagi sa tinagsa nga obserbasyon
Ang iyang hunahuna mahatagan sa katagbawan.

Pag-angkon og
Espirituhanong Kahibalo
Part 1 (40 minutos)
Pahinumdom: Ang Part 1 ug 2 mahimong itudlo sa duha ka klase nga tag
40-minutos nga sesyon, o mahimo nga tingubon kini ug itudlo sa usa ra ka
80-minutos nga sesyon.

Ang Pagpangita sa Mahangturon nga Kamatuoran
Isulat sa pisara ang pulong nga Kamatuoran ug ipangutana sa mga estudyante ang
mosunod:

• Ngano nga mahagiton man ang pagdiskubre o pagkat-on sa unsay tinuod?

Human makatubag ang pipila sa mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga
kamatuoran: Unsaon man nako sa pagkat-on ug pagkahibalo sa tinuod?

Ipasabut nga si Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan misanong sa
hagit bahin sa pagkat-on sa kamatuoran pinaagi sa pagpaambit og karaang
sambingay nga giulohan og “Ang mga Tawo nga Buta ug ang Elepante.”

Mahimo kang mag-display sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Uchtdorf, o
hatagan og kopya niini ang matag estudyante. Hangyoa ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa pamahayag. Dapita ang klase sa pagsunod, nga mangita kon
sa unsang paagi kini nga sambingay nagrepresentar sa pipila ka hagit nga atong
giatubang samtang mangita kita sa kamatuoran.

“Mga usa ka gatus ka tuig nang milabay, gi-rhyme sa usa ka Amerikanong
magbabalak ang usa ka karaang pasumbingay. Ang unang bersikulo sa balak
naghisgot mahitungod sa:

“Diha sa balak ang matag usa sa unom ka tigbiyahe migunit og lain-laing parte sa elepante ug
dayon gihulagway ngadto sa uban unsay iyang nadiskubrihan.

“Ang usa nakagunit sa paa sa elepante ug gihulagway nga usa kini ka lingin ug sagansangon
sama sa kahoy. Ang usa nakahikap sa tango ug gihulagway ang elepante nga usa ka bangkaw.
Ang usa nakagunit sa ikog ug miinsister nga ang elepante sama sa usa ka pisi. Ang ikaupat
nakadiskubre sa simod ug miinsister nga ang elepante sama sa dako nga bitin.

“Ang matag usa naghulagway og kamatuoran.

“Ug tungod kay ang kamatuoran naggikan man sa personal nga kasinatian, ang matag usa
moinsister nga nahibalo siya unsay iyang nahibaloan.

“Ang balak gitapos:
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Ug mao nga kining mga tawhana sa Indostan
Sa dagkong tingog ug walay hunong ila kining gilalisan,
Ang matag usa sa kaugalingon niyang opinyon
Labihan kagahi ug kalig-on,
Bisan og ang matag usa dunay bahin nga eksakto,
Apan sa kinatibuk-an tanan dili husto!
[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (1873), 135–36, books.google.com].”

(“What Is Truth [Unsa ang Kamatuoran]?” [Church Educational System devotional, Ene. 13,
2013], lds.org/broadcasts.)

• Sa unsang paagi nga kini nga sambingay naghulagway sa pipila ka mga hagit sa
pagdiskubre og kamatuoran?

• Unsa ang ubang mga hagit sa tinguha nga madiskubrihan ang kamatuoran?

• Unsa kaha ang makatabang sa mga tawong buta aron mosangko sa tukma nga
panabut kon unsa ang elepante? (Pananglitan, modawat og tabang gikan sa
tawo kinsa makakita sa tibuok elepante.)

Ang Dios maoy Tinubdan sa Mahangturong Kamatuoran
Ipasabut nga atol niini nga kasinatian sa seminary, ang mga estudyante makabaton
og daghang oportunidad nga mapalambo ang ilang panabut sa mahangturong
kamatuoran. Aron matabangan ang mga estudyante sa epektibo nga pagbuhat
niini, gipaila ang usa ka paningkamot nga gitawag og Doctrinal Mastery. Kini nga
paningkamot naglakip sa tinguha nga makakat-on ug makagamit sa mga
baruganan sa pag-angkon og espirituhanong kahibalo ug pagpalambo og mas
lawom nga panabut sa mahinungdanon o yawe nga mga doktrina sa ebanghelyo ni
Jesukristo.

Hatagi ang mga estudyante og kopya sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal
Mastery, ug hangyoa sila nga ukbon ang “Pag-angkon og Espirituhanong
Kahibalo” nga seksyon. Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa
nag-unang paragraph, nga mangita sa tinubdan sa mahangturong kamatuoran.

Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan. Mahimo
nimong isugyot nga markahan nila ang mosunod nga doktrina: Ang Dios
nahibalo sa tanang butang ug maoy tinubdan sa tanang kamatuoran.

Aron matabangan ang mga estudyante nga mas makasabut niini nga doktrina,
dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mosiah 4:9. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang paagi kini nga bersikulo
makatabang ngano nga makasalig man kita sa Dios isip tinubdan sa tanang
kamatuoran.

• Unsa nga mga pulong niini nga bersikulo ang naghulagway ngano nga bugtong
Dios lamang ang kasaligang tinubdan sa kamatuoran?

• Ngano kaha nga importante man ang pagsalig ngadto sa Dios isip tinubdan sa
tanang kamatuoran? (Tabangi ang mga estudyante sa pagsabut nga ang
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pagkahibalo kon asa moadto alang sa kamatuoran maoy usa sa unang mga
lakang sa pagbaton niini.)

Unsaon sa Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa katapusang sentence sa
unang paragraph ug ang tibuok nga ikaduhang paragraph sa “Pag-angkon og
Espirituhanong Kahibalo” nga seksyon sa Mahinungdanon nga Dokumento sa
Doctrinal Mastery. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay atong
mabuhat aron sa pagdapit sa Dios nga mapadayag ang espirituhanong kamatuoran
ngari kanato.

Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nadiskubrihan. Aron matabangan
ang mga estudyante nga mapalawman pa ang ilang panabut kon unsay angay
natong buhaton sa pag-angkon og espirituhanong kamatuoran, bahina ang klase
ngadto sa upat ka grupo ug i-assign ang matag grupo ngadto sa usa sa mosunod
nga mga doctrinal mastery passage o hut-ong sa mga passage:

• Moroni 10:4–5

• Juan 7:17

• Santiago 1:5–6; 2 Nephi 32:8–9

• 2 Timoteo 3:15–16; 2 Nephi 32:3

Ipasabut nga duna silay lima ka minutos sa pagbasa sa gi-assign diha nila nga mga
bersikulo isip usa ka grupo ug paghisgot unsay ilang nabasa pinaagi sa paggamit sa
mosunod nga mga pangutana. (Mahimo kang mag-display niini nga mga
pangutana diha sa pisara o maghatag niini pinaagi sa usa ka handout.)

1. Unsa nga baruganan mahitungod sa pagtinguha og espirituhanong kamatuoran
ang gitudlo niini nga mga bersikulo?

2. Sa unsang paagiha kini nga mga bersikulo makatabang ninyo aron mas
masabtan kon unsaon ninyo sa pagtinguha og espirituhanong kamatuoran?

3. Unsa nga mga kasinatian ang inyong naangkon uban niini nga bahin sa
sumbanan sa pag-angkon og espirituhanong kamatuoran?

Human sa igo nga panahon, dapita ang usa ka sakop sa matag grupo nga
ipakigbahin sa klase ang ilang gihisgutan. Siguroa nga samtang ang matag grupo
moreport sa ilang mga nakit-an, ilang malakip kon asa nga bahin sa proseso sa
pag-angkon og espirituhanong pagkat-on ang gitudlo sa gireport nila nga
bersikulo.

Human makareport ang matag grupo, mahimo kang mangayo sa klase og dugang
nga mga panglantaw o kasinatian nga may kalabutan sa pag-angkon og
espirituhanong kamatuoran. Dayon ikonsiderar ang pagpangutana sa mosunod:

• Sa unsang paagi ang matag usa niining paagiha sa pagtinguha og kamatuoran
may kalabutan sa usag usa nga pagtabang kanato sa pag-angkon og
espirituhanong kahibalo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
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ang klase sa pagpaminaw sa gitudlo ni Elder Scott kon unsay gikinahanglan aron
makabaton og espirituhanong kahibalo.

“Ang pag-angkon og kahibalo nga may dagkong bili nagkinahanglan og dili
ordinaryong personal nga paningkamot. Tinuod kini ilabi na kon ang atong
tinguha mao ang pagbaton og esprituhanong kahibalo” (“Pag-angkon og
Espirituhanong Kahibalo,” Ensign, Nob. 1993, 87).

• Ngano kaha nga gikinahanglan man sa Ginoo nga kita maningkamot sa dili pa
nato maangkon ang espirituhanong kahibalo?

• Sa inyong kasinatian, ngano nga ang imong pagpaningkamot igo man aron
maangkon ang espirituhanong kahibalo—sama sa atong pagpamatuod sa
Langitnong Amahan; Iyang Anak, si Jesukristo; ug sa pagkatinuod sa Ilang mga
pagtulun-an?

Ipamatuod nga ang pinakamaayo natong personal nga paningkamot gikinahanglan
aron mabatunan ang espirituhanong kahibalo. Ang Langitnong Amahan andam
nga motudlo kanato, apan kinahanglan nga andam kitang mohimo sa atong bahin.

Ang Pagpangutana ug Pagtinguha og mga Tubag usa ka Mahinungdanong
Bahin sa Atong Paningkamot nga Makakat-on sa Kamatuoran
Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa ikatulong paragraph sa
“Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo” nga seksyon sa Mahinungdanon nga
Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hangyoa ang mga estudyante sa pagsunod, nga
mangita kon unsay gitudlo niini nga paragraph mahitungod sa kaimportante sa
paghatag og mga pangutana sa atong mga paningkamot nga makabaton og
espirituhanong kahibalo.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an. Dayon isulat sa pisara
ang mosunod nga summary sa pamahayag bahin sa kamatuoran: Ang
pagpangutana ug ang makugihong pagpangita og mga tubag usa ka
mahinungdanong bahin sa atong paningkamot nga makakat-on sa
kamatuoran.

• Nganong gibati man ninyo nga importante ang makugihong pagtinguha sa
tubag sa mga pangutana nga motumaw atol sa inyong paningkamot nga
makakat-on sa kamatuoran?

Aron matabangan ang mga estudyante nga masabtan ang kaimportante niini nga
aspeto sa pagbaton og espirituhanong kahibalo, dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa gitudlo ni Presidente Uchtdorf mahitungod
sa paghatag og saktong mga pangutana. (Mahimo nimong hatagan og kopya ang
mga estudyante niini nga pamahayag.)

PAG-ANGKON OG ESPIRITUHANONG KAHIBALO
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“Kabahin sa espirituhanong kamatuoran, unsaon nato pagkahibalo nga anaa
kita sa hustong dalan?

“Ang usa ka paagi mao ang pagpangutana sa saktong mga pangutana—kanang
makatabang nato sa pagpamalandong sa atong pag-uswag ug
pagtimbang-timbang sa mga butang nga nakabenepisyo kanato. Mga pangutana
sama sa:

“‘Duna bay kahulugan ang akong kinabuhi?’

“‘Nagatuo ba ko sa Dios?’

“‘Nagatuo ba ko nga ang Dios nakaila ug naghigugma kanako?’

“‘Nagatuo ba ko nga ang Dios maminaw ug motubag sa akong mga pag-ampo?’

“‘Tinuoray ba ko nga malipayon?’

“‘Ang akong mga paningkamot naggiya ba kanako ngadto sa labing taas nga espirituhanong
mga tumong ug mga mithi sa kinabuhi?’

“Ang lawom nga mga pangutana kabahin sa katuyoan sa kinabuhi migiya sa daghang mga
indibidwal ug mga pamilya sa tibuok kalibutan sa pagpangita sa kamatuoran. Kasagaran kana
nga pagpangita migiya kanila ngadto sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw ug sa gipahiuli nga ebanghelyo” (“Nakabenipisyo Kaayo Kini!” Ensign o Liahona,
Nob. 2015, 20–21).

• Sa unsang paagi kini nga pamahayag ni Presidente Uchdorf makatabang nato
nga makasabut pa og dugang sa kaimportante sa paghatag og sakto nga
pangutana?

Pangutan-a ang mga estudyante kon makahunahuna ba sila og bisan unsang
ehemplo gikan sa mga kasulatan nga naghulagway kon sa unsang paagi nga ang
pagpangutana ug ang makugihong pagtinguha og mga tubag maghimo sa mga
mga indibidwal nga makabaton og espirituhanong kahibalo. (Ang mga ehemplo
mahimong maglakip sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:10–20; Enos 1:1–8; Doktrina
ug mga Pakigsaad 138:1–11).

Ipasabut ang mosunod nga baruganan gikan sa katapusan sa ikatulong paragraph
sa “Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo” nga seksyon: Ang atong kinaiya ug
intensyon diin kita mangutana ug magtinguha og mga tubag makaapekto og
dako sa atong abilidad sa pagkat-on pinaagi sa Espiritu Santo. Mahimo
nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante kini nga baruganan diha sa ilang
kopya sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery.

Sa paghulagway sa kalainan tali sa paghatag og sinserong mga pangutana ug sa
pagpangutana aron mahatagan og katarungan ang usa ka kinaiya o aron sa
pagsaway o pagbitik og laing tawo, dapita ang mga estudyante sa pagtrabaho nga
magpares samtang ilang ikumpara ang mga pangutana nga unang gipangutana ni
Zeezrom gamit ang mga pangutana nga iyang gihatag human mabati ang mga
pagpamatuod ni Alma ug ni Amulek. Patun-i og hilum sa usa ka pares ang Alma
10:31–32; 11:21 ug ang laing pares magtuon og hilum sa Alma 12:8. Dapita ang
mga estudyante sa pagpasabut ngadto sa ilang kapares unsay ilang nakat-unan
mahitungod sa sinseridad ug posibling tuyo sa mga pangutana ni Zeezrom.

PAG-ANGKON OG ESPIRITUHANONG KAHIBALO
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Human mahisgutan sa mga estudyante ang gi-assign sa ilaha nga mga bersikulo
uban sa ilang mga kapares, ipangutana sa klase ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsay kalainan sa tuyo ug kinaiya tali sa nag-unang mga pangutana ni
Zeezrom ug sa iyang mga gipangutana human niya madungog ang mga
pagpamatuod ni Alma ug ni Amulek?

• Sumala sa Alma 12:8, unsa nga matang sa kamatuoran ang gitinguha ni
Zeezrom human niya madungog ang mga pagpamatuod ni Alma ug ni
Amulek? (Ipasabut nga human madungog ni Alma ug ni Amulek ang mga
pagpamatuod, si Zeezrom duna pay mga pangutana, apan ang matang sa iyang
pangutana nausab. Si Zeezrom “misugod sa pagpakisayud kanila … nga
makugihon, nga siya unta masayud sa dugang pa mahitungod sa gingharian
sa Dios.”)

Ipasabut nga daghan sa matahum nga mga doktrina nga gidtulo diha sa Alma
12–13 ang nahimo isip resulta sa mga pangutana. Kini nga mga pangutana ug mga
tubag sa katapusan nakatabang kang Zeezrom nga makabig sa ebanghelyo ni
Jesukristo (tan-awa sa Alma 14:6; 15:3–12).

Mahimo nimong ipamatuod ang kaimportante sa pagpangutana og sinserong mga
pangutana ug ang makugihon nga pagtinguha og mga tubag. Ikonsiderar ang
pagpaambit kon sa unsang paagi nimo nahibaloan nga ang Ginoo motubag sa
sinsero natong mga pangutana.

Part 2 (40 minutos)
Pagtubag og Doctrinal o Historikal nga mga Pangutana
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang mga batan-on matingala ‘ngano?’—Ngano nga kita gisugo sa pagbuhat sa
pipila ka mga butang, ug ngano nga kita gisugo sa dili pagbuhat sa ubang mga
butang?” (“The Great Plan of Happiness [Ang Talagsaong Plano sa Kalipay]”
[pakigpulong sa Church Educational System religious educators, Ago. 10, 1993],
si.lds.org).

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon nakasulay ba silang
maghunahuna nganong gisugo kita sa pagbuhat og pipila ka butang ug sa dili
paghimo sa ubang butang. Sama pananglit, ang uban tingali mahibulong nganong
ang Dios misugo nato sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay o nganong Siya
misugo nga ang sekswal nga kasuod ipahayag lamang tali sa usa ka lalaki ug
babaye nga naminyo sa legal nga paagi. Ipasabut nga kini nga porsyon sa leksyon
mahitungod sa pag-angkon og espirituhanong kahibalo gituyo aron matabangan
ang mga estudyante nga makakat-on og mga baruganan nga makagiya nila kon
duna silay mga pangutana o kon sila pangutan-on sa uban mahitungod sa
doktrina, mga gibuhat, ug sa kasaysayan sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw.
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Pahinumdumi ang mga estudyante mahitungod sa doktrina nga ilang nakat-unan
mahitungod sa tinubdan sa kamatuoran ug kon unsaon sa pag-angkon og
espirituhanong kahibalo: Ang Dios nahibalo sa tanang butang ug maoy tinubdan
sa tanang kamatuoran. Ipasabut nga ang paghinumdom niini nga kamatuoran
makatabang kon duna kitay mga pangutana mahitungod sa Simbahan nga daw
lisud sabton.

I-display o isulat sa pisara ang mosunod nga mga baruganan:

• Lihukon inubanan sa pagtuo.

• Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong
panglantaw.

• Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga
tinubdan.

Ipasabut nga kini nga mga baruganan makagiya kanato samtang magtinguha kita
sa pagkat-on ug pagsabut sa mahangturong mga kamatuoran ug pagsulbad sa mga
pangutana o isyu.

Lihukon inubanan sa Pagtuo
Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hinay sa baruganan 1, “Lihukon
inubanan sa Pagtuo,” nga gikan sa “Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo” nga
seksyon sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery Core Document.
Hangyoa sila sa pagpangita og pagmarka sa mga baruganan nga makatabang nila
nga matubag ang ilang pangutana o ang mga pangutana sa uban mahitungod sa
Simbahan.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an. Kon dili nila kini
hisgutan, ipasabut ang mosunod nga baruganan: Samtang magtinguha kita nga
mapalambo ang atong panabut ug masulbad ang mga problema, importante
nga mosalig kita sa pagpamatuod nga atong gibatunan mahitungod ni
Jesukristo, sa Pagpahiuli sa Iyang ebanghelyo, ug sa mga pagtulun-an sa
Iyang gi-orden nga mga propeta.

• Sa unsang paagi kaha kini nga mga baruganan makatabang nato samtang
sinsero kitang magtinguha og panabut ug mga tubag sa lisud nga mga
pangutana ug mga problema?

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og mga ehemplo diin kini nga mga
baruganan mipanalangin kanila dihang nag-atubang sila og isyu, kabalaka, o
pangutana.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga istorya nga
gipakigbahin ni Elder Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw kon sa unsang paagi ang batan-ong
babaye milihok inubanan sa pagtuo dihang nag-atubang siya og makahagit nga
sitwasyon.

PAG-ANGKON OG ESPIRITUHANONG KAHIBALO
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“Bag-ohay lang, nakig-istorya ko sa usa ka Laurel gikan sa Estados Unidos.
Mokutlo ko gikan sa iyang email:

“‘Niining milabayng tuig pipila sa akong mga higala sa Facebook misugod na og
pang-post sa ilang opinyon bahin sa kaminyoon. Daghan ang mipabor sa
kaminyoon sa managsama og sekso, ug pipila sa LDS nga mga kabatan-onan
‘mi-like’ sa mga gi-post. Wala ko mokomentaryo.

“‘Nakahukom ko nga akong ipahayag ang akong pagtuo bahin sa tradisyonal nga kaminyoon sa
mahunahunaong paagi.

“‘Gamit ang akong profile picture, gidugang nako ang caption nga “Mituo ako sa kaminyoon tali
sa usa ka lalaki ug usa ka babaye.” Ingon og diha-diha dayon nakadawat ko og mga mensahe.
“Hakog ka.” “Mahukmanon ka.” Ang usa mitandi kanako sa usa ka tigpanag-iya og ulipon. Ug
nadawat nako kini nga post gikan sa suod nga higala nga lig-ong miyembro sa Simbahan:
‘Kinahanglan mouyon-uyon ka sa dagan sa panahon. Ang mga butang nag-usab-usab ug busa
kinahanglang usbon nimo ang kinaraang hunahuna.”

“‘Wala ko makiglalis,’ siya miingon, ‘apan wala nako tangtanga ang akong pamahayag.’

“Siya mitapos: ‘Usahay, sama sa giingon ni Presidente Monson, ‘Kamo kinahanglan nga
mobarug nga mag-inusara.” Unta isip mga kabatan-onan, kita maghiusang mobarug nga
matinuoron sa Dios ug sa mga pagtulun-an sa Iyang buhi nga mga propeta’” (“Espirituhanong
mga Alimpulos,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 19–20).

• Sa unsang mga paagi ang batan-ong babaye milihok inubanan sa pagtuo
dihang nag-atubang siya og makahagit nga sitwasyon?

• Nakasugat na ba mo og susamang pagpanaway tungod kay mibarug kamo sa
inyong gituohan? Giunsa ninyo pagtubag?

Dapita ang mga estudyante nga ipakigbahin sa klase kon sa unsang paagi ang
hugot nga paghupot sa ilang nahibaloan ug pagbarug nga lig-on dihang
nag-atubang sila og mga hagit mipanalangin sa ilang kinabuhi ug mipalambo sa
ilang mga pagpamatuod (tan-awa sa Jeffrey R. Holland, “Nagatuo Ako,” Ensign o
Liahona, Mayo 2013, 94). Awhaga ang mga estudyante nga hukman ang kanunay
nga pagkamatinud-anon sa ilang pagpamatuod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo
ug sa Iyang mga propeta (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Lucas 14:28 [sa
Lucas 14:27]).

Susihon ang mga Konsepto ug mga Pangutana inubanan sa Mahangturong
Panglantaw
Ipasabut nga ang mga tawo sa kapanahunan ni Apostol Pablo nag-atubang og
samang mga pangutana ug mga kabalaka nga masinati nato karon. Dapita ang
mga estudyante sa pagbasa og hilum sa 1 Mga Taga-Corinto 2:5, 9–11 nga mangita
sa gitudlo ni Pablo nga gikinahanglan aron masabtan ang espirituhanong
kamatuoran. Mahimo nimong ipasabut ang dinasig nga kausaban nga gihimo ni
Propeta Joseph Smith sa bersikulo 11 (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, 1 Mga
Taga-Corinto 2:11 [sa 1 Mga Taga-Corinto 2:11]).

Hangyoa ang mga estudyante sa pag-summarize kon unsay gisulti niini nga mga
bersikulo kon sa unsang paagi atong masabtan ang espirituhanong kamatuoran.
Tabangi sila nga makasabut nga pinaagi lamang sa Espiritu sa Dios kita makahibalo
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“sa mga kinahiladman sa Dios” (1 Mga Taga-Corinto 2:10)—buot ipasabut mga
kamatuoran nga masabtan lamang pinaagi sa pagpadayag.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa baruganan 2, “Pagsusi og
mga Konsepto ug mga Pangutana inubanan sa Mahangturong Panglantaw,” diha sa
“Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo” nga seksyon sa Mahinungdanon nga
Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon
sa unsang paagi kita makapangita og tabang sa Espiritu ug sa pagsusi sa mga
konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong panglantaw.

Dapita ang mga estudyante sa pag-ila sa mga kamatuoran nga gilista ubos sa
baruganan 2 nga makatabang nila aron masabtan kon unsay pinakamaayong paagi
nga masusi ang mga pangutana nga moabut kanila. Isulat sa pisara ang ilang mga
tubag. (Ang tubag sa mga estudyante tingali maglakip og mga baruganan sama sa
mosunod: Pinaagi sa pagbaton og mahangturong panglantaw maporma nato
og balik ang mga pangutana ug makita ang mga ideya basi sa sumbanan sa
kamatuoran sa Ginoo kay sa mga panghunahuna sa kalibutan. Samtang
padayon natong gilig-on ang atong pagsalig sa Langitnong Amahan ug sa
Iyang plano sa kaluwasan, mas klaro natong makita ang mga problema.)

Aron matabangan ang mga estudyante sa unsang paagi kini nga mga baruganan
makatabang samtang maghunahuna kita sa atong mga pangutana ug sa mga
pangutana sa uban, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod
nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw kon nganong importante ang
pagkonsiderar sa mga hunahuna o mga gituohan diin gibasi ang pangutana.
(Mahimo nimong hatagan og kopya sa pamahayag ang matag estudyante.)

“Tungod sa atong kahibalo sa plano [sa kaluwasan] ug sa ubang kamatuoran
nga gipadayag sa Dios, nagsugod kita sa magkalahi nga hunahuna [o pagtuo]
kay sa niadtong lahi kanato og nahibaloan. Isip resulta, magkalahi kita og mga
konklusyon sa daghang importante nga mga hilisgutan nga hukman lamang sa
uban pinasubay sa ilang mga opinyon mahitungod sa mortal nga kinabuhi. …

“… Para [kanato] mas maayo kanunay ang pagtubag pinaagi sa pag-ila sa
kalibutanong mga ideya o mga hunahuna o pagbana-bana sa mga pamahayag nga [atong]
giatubang [gikan sa uban], ug dayon sa pag-ila sa lahi-lahing mga hunahuna o mga ideya nga
naggiya sa pangisip sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Dili kini moresulta sa panag-uyon sa
mga tawo nga lahi kanato og gituohan, apan makapalayo kini sa panaglalis aron makab-ot ang
konklusyon sa pag-ila sa tinubdan sa dili pagkasinabut” (“As He Thinketh in His Heart ” [evening
with Elder Dallin H. Oaks, Peb. 8, 2013], broadcasts.lds.org).

• Sa unsang paagi kaha ang atong mga gituohan o mga hunahuna makaapektar
sa gihatag natong mga pangutana ug sa mga konklusyon nga atong nahimo?
(Tabangi ang mga estudyante sa pagsabut nga ang tawo nga nagsugod og
kalibutanong panghunahuna malagmit mosangko sa kalibutanong mga
konklusyon. Hinoon, tungod kay nagtinguha kita nga makasabut sa
mahangturon nga kamatuoran, importante ang pagkonsiderar sa mga
pangutana sa kinatibuk-ang kahulugan nga ato nang nahibaloan mahitungod
sa Dios ug sa Iyang plano sa kaluwasan.)

PAG-ANGKON OG ESPIRITUHANONG KAHIBALO
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Ipasabut nga ang atong kahibalo mahitungod sa Dios ug sa Iyang plano sa
kaluwasan makatabang nato sa pagsabut sa katuyoan sa mga sugo nga Iyang
gihatag kanato. Sa pagkumpara, kadtong lahi kanato og nahibaloan mahitungod sa
plano sa Amahan alang sa kaluwasan malagmit nga lahi og panan-aw sa mga sugo
kay sa unsay atong pagtan-aw niini.

Sa paghulagway sa relasyon tali sa hunahuna o pagbana-bana sa usa ka tawo ug sa
mga pangutana ug sa konklusyon nga iyang mahimo, isulat sa pisara ang mosunod
nga pangutana: Ngano kaha nga ang mapinanggaong Dios mopugong man o
motang-tang sa atong mga katungod pinaagi sa paghatag kanato og mga sugo kaysa sa
tugutan kita nga mahimong gawasnon sa paghimo og bisan unsa nga makalipay kanato?

• Unsa kaha ang posibling hunahuna sa usa ka tawo dihang gihatag niya kini nga
pangutana?

• Unsa nga mga kamatuoran ang atong nahibaloan mahitungod sa Langitnong
Amahan ug sa Iyang plano alang kanato aron atong makita nga kining
pangutanaha nagsubay sa Iyang panglantaw?

• Sa unsang paagi nga kining mahangturong panglantaw makausab sa atong
pagsabut mahitungod sa problema?

Dapita ang mga estudyante nga hisgutan ang ubang mga pangutana o mga isyu
nga importanting ikonsiderar uban sa mahangturong panglantaw. Ikonsiderar ang
pagsulat sa ilang mga tubag diha sa pisara. Dayon hangyoa ang mga estudyante sa
pagpasabut sa unsang paagi ang baruganan sa pagsuta sa mga konsepto ug mga
pangutana nga may mahangturong panglantaw makatabang nga mas klaro natong
masabtan ang mga pangutana ug mga isyu, nga ilang nahibaloan ug i-evaluate kini
sumala sa sumbanan sa kamatuoran sa Ginoo. Isip usa ka bahin sa diskusyon,
ikonsiderar ang paghatag og follow-up nga mga pangutana sama sa mosunod:

• Sa unsang paagi ang pagbaton og espirituhanong saksi, pinaagi sa gahum sa
Espiritu Santo, mahitungod sa Pagpahiuli, sa balaan nga tawag ni Propeta
Joseph Smith, ug sa pagkatinuod sa Basahon ni Mormon makatabang nimo kon
duna kay pangutana mahitungod sa Simbahan?

• Sa unsang paagi ang pagkahibalo nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug
usa ka babaye gi-orden sa Dios ug nga ang pamilya usa ka mahinungdanon nga
bahin sa Iyang plano makaapektar sa imong mga panglantaw kon ang opinyon
sa katilingban makiglantugi sa buot ipasabut sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki
ug babaye?

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin kon giunsa nila o sa usa ka tawo nga
ilang nailhan nga mas nasabtan nila ang ideya, pagtulun-an, o pangutana dihang
gikonsiderar nila kini gikan sa usa ka mahangturon nga panglantaw. Mahimo usab
nga mopakigbahin ka og kaugalingon nimong kasinatian.

Tinguhaon ang Dugang nga Panabut pinaagi sa Balaanong Gitudlo nga mga
Tinubdan
Pahinumdumi ang mga estudyante sa balak nga gibasi sa karaang sambingay nga
giulohan og “Ang mga Tawo nga Buta ug ang Elepante” nga gibasa gikan sa
pamahayag ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa part 1 niini nga “Pag-angkon og
Espirituhanong Kahibalo” nga materyal sa pagtudlo. Dapita ang mga estudyante sa
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pagpasabut kon sa unsang paagi kini nga balak naghulagway sa hagit mahitungod
sa pagdiskubre ug pagsabut sa kamatuoran.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa baruganan 3, “Tinguhaon
ang Dugang nga Panabut pinaagi sa Balaanong Gitudlo nga mga Tinubdan,” diha
sa “Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo” nga seksyon sa Mahinungdanon nga
Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon
unsay gihatag kanato sa Dios aron matabangan kita sa pagdiskubre ug pagsabut sa
kamatuoran. Mahimo nimong isugyot nga pamarkahan sa mga estudyante ang
ilang nakit-an.

• Unsa ang gihatag sa Dios kanato aron matabangan kita sa pagdiskubre ug
pagsabut sa kamatuoran?

• Unsang mga panalangin ang atong madawat kon mosunod kita sa balaanong
gitudlo nga mga tinubdan sa kamatuoran? (Isip usa ka bahin niini nga
diskusyon, mahimo nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang
mosunod nga baruganan: Kon mosunod kita sa balaanong gitudlo nga mga
tinubdan alang sa mga tubag ug direksyon, mapanalanginan kita aron
makaila tali sa kamatuoran ug sayop.)

• Sa unsang paagi ang balak mahitungod sa mga tawo nga buta ug sa elepante
naghulagway sa panginahanglan sa pagsunod sa balaanong gitudlo nga mga
tinubdan alang sa mga tubag ug direksyon?

Ipasabut nga ang unang sentence sa ikaduhang paragraph ubos sa baruganan 3,
“Tinguhaon ang Dugang nga Panabut pinaagi sa Balaanong Gitudlo nga mga
Tinubdan,” nga nagpayahag nga, “Makat-unan sab nato ang kamatuoran pinaagi
sa ubang kasaligan nga mga tinubdan.”

• Sa unsang paagi kita makaila sa kamatuoran nga naa sa ubang kasaligan nga
tinubdan sa impormasyon?

• Nganong importante man nga magmatngon sa dili kasaligang mga tinubdan sa
impormasyon?

Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin og mga ehemplo kon sa unsang
paagi sila napanalanginan gumikan sa ilang pag-adto sa balaang mga tinubdan
alang sa tubag dihang nag-atubang sila og mga pangutana o isyu. Mahimo nga
mangandam ka sa pagpakigbahin og imong kaugalingong ehemplo.

Ikonsiderar ang pagsulti sa mga estudyante bahin (ug kon mahimo, pakitaon sila)
sa opisyal nga website sa Simbahan mormonnewsroom.org, diin ang Simbahan
miklaro sa impormasyon mahitungod sa nagkalain-laing mga isyu nga makaayo sa
kadaghanan nga may kalabutan sa Simbahan ug mokorihir sa dili kompleto o
sayop nga mga impormasyon nga gipakatap sa media. Ikonsiderar usab ang
pagpakita ngadto sa mga estudyante sa Mga Hilisgutan sa Ebanghelyo nga page sa
atong Simbahan diha sa topics.lds.org. Ang mga essay diha sa mga Hilisgutan sa
Ebanghelyo naglakip sa importante ug direktang impormasyon sa daghang lisud
nga historikal ug doctrinal nga mga isyu.

Ipasabut nga sulod sa tuig nga tingklase, agig dugang sa pagtuon sa mga
pagtulun-an sa Bag-ong Tugon sa sequential o sunod-sunod nga paagi, tun-an
usab nila ang siyam ka doctrinal nga mga hilisgutan gikan sa Mahinungdanong mga
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Dokumento sa Doctrinal Mastery (nga mao usab ang mga hilisgutan sa Sunday youth
nga kurikulum) ug sa mga doctrinal mastery passage nga may kalabutan niini nga
hilisgutan. Samtang tun-an ang matag hilisgutan, gamiton nila ang mga baruganan
bahin sa pag-angkon og espirituhanong kahibalo nga gihisgutan niini nga leksyon
sa pagkonsiderar sa kasamtangang mga pangutana, mga isyu, ug oportunidad
alang sa personal nga paggamit.

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa kaimportante sa paggamit
niini nga mga baruganan kon mag-atubang kita og lisud nga mga konsepto o
pangutana. Ipaniguro sa mga estudyante nga gusto sa Ginoo nga matudloan sila
pinaagi sa Iyang Espiritu. Samtang kita mosunod Kaniya pinaagi sa pagtuo, Iya
kitang hatagan sa mga tubag ug hatagan og direksyon ang atong kinabuhi.

Ribyu sa Doctrinal Mastery
Ikonsiderar ang paggamit sa mosunod nga kalihokan atol sa lahi nga sesyon sa
klase aron matabangan ang mga estudyante nga makaribyu sa mga Doctrinal
Mastery passage diin kini gi-refer diha sa part 1 ug 2 dinhi sa kasinatian sa
pagkat-on mahitungod sa pag-angkon og esprituhanong kahibalo.

Sa dili pa magklase, isulat ang mosunod nga doctrinal mastery passage diha sa
pisara: Juan 7:17; 1 Mga Taga-Corinto 2:5, 9–11; 2 Timoteo 3:15–17; Santiago 1:5–6.

Patrabahoa ang mga estudyante sa grupo nga magtinagurha o tinagutlo. I-assign
ang matag grupo og usa sa mga doctrinal mastery passage nga gisulat sa pisara.
Ipabasa og dungan sa ilang grupo ang tudling ug ipapangita ang doktrina nga
gitudlo niini.

Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an. (Ikonsiderar ang
pag-refer ngadto sa materyal nga nia dinhi sa kasinatian sa pagkat-on o sa kauban
nga mga leksyon sa Manwal sa Seminary Teacher sa Bag-ong Tugon aron makita ang
mga ehemplo kon sa unsang paagi ikapahayag ang mga kamatuoran nga may
kalabutan niining mga kasulatan.)

Sunod, patrabahoa ang mga estudyante kauban sa ilang mga kagrupo ug magpili
og mga pulong gikan sa passage o tudling nga mas maayong gamiton sa
pagrepresentar sa doktrina nga gitudlo. Sama pananglit, sa Santiago 1:5–6, ang
mga estudyante mahimong mopili sa mga pulong nga nakulangan, kaalam,
papangayoa, ug Dios.

Magsugod diha sa grupo nga gi-assign sa Juan 7:17, paghangyo og usa ka
estudyante sa grupo nga isulat sa pisara ang mga pulong nga ilang gipili ubos sa
pakisayran [reference] ug ipasabut nganong gipili nila kana nga mga pulong. (Kon
kapin sa usa ka grupo ang gi-assign sa usa ka pakisayran, ipasulat sa pisara sa usa
ka estudyante sa matag grupo ang ilang mga pulong. Kon maglahi-lahi ang mga
pulong, tabangi ang klase aron magkasabut sa pulong nga gamiton.) Isip usa ka
klase, balika ang pakisayran sa kasulatan ug ang mga pulong nga naa sa pisara.
Balika kini para sa uban pang tulo ka mga scripture passage.

Sa pagsugod sa uban pang mga sesyon sa klase, ikonsiderar ang pagribyu niining
mga doctrinal mastery passage ug sa mga pulong nga gipili sa mga estudyante
alang sa matag usa niini.

PAG-ANGKON OG ESPIRITUHANONG KAHIBALO
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Ang Dios nga
Kapangulohan
Pahinumdom: Ang mosunod nga mga kalihokan sa doctrinal mastery mahimong
buhaton sulod sa pipila ka sesyon sa klase o sa usa ra ka sesyon.

Pagsabut sa Doktrina (35 minutos)
Segment 1 (10 minutos)
Ipasabut nga isip mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, napanalanginan kita og panabut sa mga tahas sa Langitnong
Amahan, ni Jesukristo, ug sa Espiritu Santo.

Bahina ang klase ngadto sa mga grupo nga tinagutlo o tinagup-at ka estudyante.
Hatagi ang matag grupo og kopya sa mosunod nga mga instruksyon, ug hangyoa
sila nga kompletuhon ang kalihokan sigun sa gitudlo:

Pangitaa ang doctrinal nga hilisgutan 1, “Ang Dios nga Kapangulohan,” sa inyong kopya sa
Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa mga
paragraph ubos niini nga hilisgutan, nga mangita sa mga pagtulun-an mahitungod sa Dios nga
Kapangulohan.

Kon mahuman na mo og basa, ipatubag sa matag sakop sa grupo ang usa sa mosunod nga
pangutana:

• Unsa man ang bag-ong pagtulun-an nga inyong nakat-unan mahitungod sa Dios nga
kapangulohan o sa usa sa mga sakop niini?

• Unsa nga doktrina mahitungod sa Dios nga Kapangulohan o usa sa mga sakop niini ang sa
inyong hunahuna importante kaayo nga masabtan? Ngano man?

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagreport sa
klase unsay nahisgutan sa ilang grupo.

Segment 2 (5 minutos)
Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa doctrinal nga hilisgutan 1,
“Ang Dios nga Kapangulohan,” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa
Doctrinal Mastery. Dayon ipangutana:

• Unsa nga bersikulo ang gigamit sa pagtudlo sa doktrina nga ang Dios mao ang
Amahan sa atong mga espiritu? (Mga Hebreohanon 12:9.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa Mga Hebreohanon 12:9.
Ipasabut nga kini nga bersikulo naglangkob og mga instruksyon gikan ni Apostol
Pablo ngadto sa mga Judeo nga mga miyembro sa Simbahan sa iyang
kapanahunan. Nagtinguha si Pablo nga masabtan sa mga miyembro sa Simbahan
kon unsaon sa pagsanong ang mga pagpanton sa Dios, o koreksyon ug intruksyon
(tan-awa sa Mga Hebreohanon 12:7).
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mga Hebreohanon 12:9.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tawag nga gigamit ni Pablo nga
nag-refer sa Dios.

• Unsa nga tawag ang gigamit ni Pablo nga nag-refer sa Dios?

Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar nga isulat ang mosunod nga
kamatuoran diha sa ilang mga kasulatan tapad sa Mga Hebreohanon 12:9: Ang
Dios mao ang Amahan sa atong mga espiritu. Tungod kay usa man kini ka
doctrinal mastery passage, mahimo nimong isugyot nga markahan nila ang Mga
Hebreohanon 12:9 sa lahi nga paagi aron dali ra nila kining mapangita.

Segment 3 (10 minutos)
Basaha og kusog ang Mga Hebreohanon 12:9 nga magdungan ang tibuok klase.
Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulti sa doktrina mahitungod sa Dios nga
atong nakat-unan niini nga bersikulo.

Aron matabangan ang mga estudyante nga madugangan pa ang panabut sa
doktrina nga ang Dios mao ang Amahan sa atong mga espiritu, dapita ang pipila
ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa mga paragraph gikan sa
mosunod nga mga pamahayag gikan sa Mga Hilisgutan sa Ebanghelyo nga
seskyon sa LDS.org. (Kon posible, mahimo nimong ipakita sa mga estudyante kon
unsaon sa pag-adto sa Mga Hilisgutan sa Ebanghelyo aron mahibalo sila kon
unsaon sa pagpangita niini nga sila ra.)

“Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtudlo nga ang tanang
tawo, lalaki ug babaye, mga pinalanggang espiritu nga anak sa langitnong mga ginikanan, sa
Langitnong Amahan ug Langitnong Inahan. …

“Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw magtumong sa ilang pagsimba ngadto sa Langitnong
Amahan, sa pangalan ni Kristo, ug dili mag-ampo ngadto sa Langitnong Inahan. Dinhi, nagsunod
sila sa sumbanan nga gitakda ni Jesukristo, kinsa mitudlo sa Iyang mga disipulo ‘nga mag-ampo
ngadto sa Amahan sa kanunay diha sa akong ngalan’ [3 Nephi 18:19–21]. Ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw gitudloan sa pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan, apan sa giingon ni
Presidente Gordon B. Hinckley, ‘Ang kamatuoran nga dili kita mag-ampo sa atong Inahan sa
Langit wala magpasabut nga gipakaubos o wala kita motahud kaniya’ [“Daughters of God,”
Ensign, Nob. 1991, 100].

“Kauban sa daghan pang mga kamatuoran sa ebanghelyo, ang kasamtangan natong kahibalo
mahitungod sa Inahan sa Langit limitado ra. Hinoon, gihatagan kita og igong kahibalo nga
pasalamatan ang kasagrado niini nga doktrina ug sabton ang balaang sumbanan nga
giestablisar alang kanato isip mga anak sa langitnong mga ginikanan” (Gospel Topics, “Mother
in Heaven,” lds.org/topics).

• Nganong makatabang man ang pagsabut nga kita dunay Amahan ug Inahan
sa Langit?

Segment 4 (10 minutos)
Sa pagribyu sa Mga Hebreohanon 12:9 ug sa doktrina nga ang Dios mao ang
Amahan sa atong mga espiritu, hatagi ang matag estudyante og kopya sa mosunod
nga mga instruksyon, ug hangyoa sila nga kompletuhon kini nga kalihokan:
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Basaha ug pamalandungi ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Boyd K. Packer, sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ikaw anak sa Dios. Siya ang amahan sa imong espiritu. Sa espirituhanong paagi ikaw gipakatawo
nga madungganon, anak sa Hari sa Langit. Isilsil kana nga kamatuoran diha sa imong hunahuna ug
hupti kini. Bisan unsa pa kadaghang henerasyon sa mortal nimo nga kaliwatan, bisan unsa nga
kaliwatan o katawhan ang imong girepresentahan, ang kaliwatan sa imong espiritu masulat sa usa
lamang ka linya. Ikaw anak sa Dios!” (“To Young Women and Men,” Ensign, Mayo 1989, 54).

Tubaga ang mosunod nga mga pangutana diha sa imong scripture study journal o class notebook:

• Giunsa man nimo sa pagkahibalo nga ikaw anak sa Dios?

• Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo nga ang Dios mao ang Amahan sa imong espiritu
makaapektar sa imong pagbati mahitungod sa imong kaugalingon ug sa mga pagpili nga imong
gibuhat?

• Sa unsang paagi ang panabut nga ang Dios mao ang Amahan sa atong mga espiritu
makaimpluwensya kon unsay imong pagtan-aw ug pagtratar sa uban?

Human sa igong panahon, dapita ang usa o duha ka estudyante kinsa komportable
sa pagpakigbahin sa ilang gisulat.

Mahimo nimong ikonsiderar ang paggamit og pipila ka minutos sa sinugdanan sa
nagsunod nga pipila ka leksyon, tingali isip usa ka bahin sa debosyunal sa klase,
nga dugangan pa ang mga estudyante nga mopakigbahin sa unsay ilang gisulat
niini nga kalihokan. Kon buhaton nimo kini, dapita ang unang estudyante kinsa
mipakigbahin nga basahon og kusog ang Mga Hebreohanon 12:9 ug isulti og balik
ang doktrina nga ang Dios mao ang Amahan sa atong mga espiritu. Ang pagsubli
niini nga passage o tudling ug doktrina makatabang sa mga estudyante nga
mahinumduman kini nga kamatuoran.

Praktisanan nga Kalihokan (12–15 minutos)
Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagpakli ngadto sa “Pag-angkon og
Espirituhanong Kahibalo” nga seksyon diha sa ilang kopya sa Mahinungdanon nga
Dokumento sa Doctrinal Mastery. Ribyuha ang buot ipasabut sa tulo ka baruganan:
molihok inubanan sa pagtuo, pagsuta sa mga konsepto ug mga pangutana
inubanan sa mahangturong panglantaw, ug tinguhaon ang dugang nga panabut
pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan.

Bahina ang klase ngadto sa mga grupo nga tinagurha o tinagutlo ka estudyante.
Hatagi ang matag grupo og kopya sa mosunod nga mga instruksyon, ug hangyoa
sila sa pagkompleto sa kalihokan:

1. Basaha og kusog ang mosunod nga sitwasyon, ug ikonsiderar kon nakasulay ka na ba nga
mobati og susama sa gibati sa batan-on nga babaye:

Si Leah nakasinati og daghang mga hagit sa iyang pamilya ug sa iyang relasyon sa ubang mga
higala. Usa ka gabii miluhod siya sa pag-ampo apan dili masugdan ang iyang pag-ampo. Sa
kasagmuyo miingon siya sa iyang kaugalingon: “Nganong wala man magpakabana ang Dios
kanako?” Milingkod siya sa iyang higdaanan ug gihunahuna ang kasamtangan niyang mga
kalisud, gitan-aw kini isip ebidensya nga kulang sa pagpakabana sa Dios diha kaniya.

ANG DIOS NGA KAPANGULOHAN
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Pipila ka adlaw ang milabay atol sa kalihokan sa mga batan-on, usa ka lider sa Young Women
nangutana kang Leah kon kumusta siya. Mitubag si Leah nga, “Dili kaayo maayo. Lisud ang
kinabuhi karon.” Ang lider ni Leah padayon nga nangutana, ug sa kadugayan gipakigbahin ni
Leah ang iyang pagbati nga ang Dios wala magpakabana kaniya.

2. Hisguti ang mosunod nga pangutana isip usa ka grupo:

• Kon ikaw pa ang lider ni Leah, unsa kaha ang imong buhaton aron matabangan si Leah nga
molihok inubanan sa pagtuo, mosusi sa iyang kabalaka gikan sa mahangturon nga
panglantaw, o tinguhaon ang panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan?

3. Ipadayon ang pagbasa og kusog sa sitwasyon:

Ang lider ni Leah mipahayag og sinserong pagbati ug nangutana, “Duna bay panahon nga
nahibaloan nimo nga ang Dios nagpakabana kanimo?”

Naghunahuna og kadiyot si Leah ug nahinumdom sa daghang kasinatian diin gitubag sa Dios
ang iyang mga pag-ampo. Iya kining gisulti ngadto sa iyang lider. Mitubag ang iyang lider,
“Salamat sa imong pagpakigbahin niana nga mga kasinatian ngari kanako. Nasayud ko nga ang
Dios mao ang atong Amahan ug Siya nahigugma kanato. Ug nasayud ko nga Siya nahigugma ug
nagpakabana kanimo. Apan usahay lisud ang pagbati sa Iyang gugma kon dili ta aktibong
maningkamot nga magpaduol Kaniya. Unsa ang bag-ohay lang nimong nabuhat aron maduol ka
sa Langitnong Amahan?”

“Ah, sa kasagaran mag-ampo ko sa gabii. Apan wala pa gyud makaampo sa Langitnong Amahan
mahitungod sa mga hagit nga akong giantus,” mitubag si Leah.

“Tungod kay ikaw Iyang anak, ang Langitnong Amahan malipay nga makabati gikan nimo.
Mahimo ba nimong iampo ug ipakigbahin ang imong mga problema ug mga pangutana ngadto
Kaniya?” Nangutana ang lider ni Leah.

“Oo,” miingon si Leah. Mipadayon siya, “Salamat. Nagkinahanglan ko niana nga pahinumdom.”

4. Hisguti ang mosunod nga mga pangutana isip usa ka grupo:

• Sa unsang paagi kaha ang desisyon ni Leah nga molihok inubanan sa pagtuo
makabenipisyo kaniya?

• Unsay imong nahibaloan mahitungod sa Dios nga makatabang nimo atol sa mga panahon
nga bation nimo nga layo ka Kaniya o naghunahuna kon Siya nagpakabana ba kon unsay
imong giantus?

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka estudyante sa pagreport unsay
gihisgutan sa ilang grupo.

Mahimo nimong tapuson pinaagi sa pagpamatuod nga ang Dios mao ang Amahan
sa atong mga espiritu ug Siya nahigugma ug nagpakabana sa matag usa kanato isip
Iyang mga anak. Dapita ang mga estudyante sa kanunay nga paghinumdom nga
sila mga anak sa Dios.

Ribyu sa Doctrinal Mastery
Ilista sa pisara ang matag doctrinal mastery passage o tudling sa Bag-ong Tugon
nga nakat-unan sa mga estudyante atol niini nga kurso sa pagtuon. I-assign ang
matag estudyante og usa ka lahi nga doctrinal mastery passage. Pasulata ang mga
estudyante og usa ka sitwasyon o deskripsyon sa sitwasyon nganha sa usa ka
pirasong papel diin ang mga baruganan ug kamatuoran nga gilangkuban sa
gi-assign diha nila nga doctrinal mastery passage mahimo nilang magamit.

ANG DIOS NGA KAPANGULOHAN
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Kon mahuman na ang mga estudyante, kolektaha ang gisulat nilang mga
sitwasyon. Basaha og kusog ang sitwasyon, ug dapita ang mga estudyante sa
pag-ila sa doctrinal mastery passage nga makatabang aron matubag kana nga
sitwasyon. I-follow up pinaagi sa pagdapit kanila nga ilang ipasabut kon sa unsang
paagi ang mga kamatuoran nga gitudlo diha sa doctrinal mastery passage nga ilang
nahibaloan mahimo nilang gamiton sa sitwasyon. Sublia ang kalihokan pinaagi sa
pagbasa og kusog sa mga sitwasyon. Mahimo sab kang mopresentar og pipila ka
mga sitwasyon sa sinugdanan o sa katapusan sa mga leksyon sa moabut
nga semana.

ANG DIOS NGA KAPANGULOHAN
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Ang Plano sa Kaluwasan
Pahinumdom: Ang mosunod nga mga kalihokan sa doctrinal mastery mahimong
buhaton sulod sa pipila ka sesyon sa klase o sa usa ra ka sesyon.

Pagsabut sa Doktrina (60–70 minutos)
Segment 1 (10 minutos)
Ipasabut nga daghang mga tawo sa tibuok kalibutan walay tukma o hingpit nga
panabut sa plano sa Langitnong Amahan alang sa kaluwasan. Hinoon, isip mga
miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
napanalanginan kita og kahibalo sa mga kasulatan ug mga pagtulun-an sa mga
propeta, nga nagtabang kanatong makasabut sa plano sa Langitnong Amahan.

Dapita ang mga estudyante nga i-drowing ang plano sa kaluwasan nga naglakip sa
premortal nga kinabuhi, sa mortal nga kinabuhi, ug sa kinabuhi human sa
kamatayon. Kon mahuman na sila, ipares-pares ang mga estudyante, ug hangyoa
sila nga basahon ang doctrinal nga hilisgutan 2, “Ang plano sa Kaluwasan,” diha sa
Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal Mastery, nga mangita og dugang nga mga
detalye nga mahimo nilang idugang sa ilang mga drowing. Sultihi sila nga ipasabut
diha sa ilang kapares ang bisan unsang dugang nga mga detalye nga ilang nakit-an
ug sa unsang paagi kana nga mga detalye makatabang nga mas masabtan pa nato
ang plano sa Dios.

Segment 2 (10 minutos)
Dapita ang mga estudyante sa pagtan-aw sa doctrinal nga hilisgutan 2, “Ang plano
sa kaluwasan,” diha sa Mahinungdanong mga Dokumento sa Doctrinal Mastery ug
markahan ang mga pamahayag sa doktrina nga gisuportahan sa mga pakisayran
gikan sa Bag-ong Tugon. Kini naglakip sa mosunod:

• Aron matuman kini nga plano ug mahimong sama sa atong Amahan sa
Langit, kinahanglan gayud nga makaila kita Kaniya ug sa Iyang Anak, si
Jesukristo, ug magbaton og saktong panabut sa Ilang kinaiyahan ug mga
hiyas (tan-awa sa Juan 17:3).

• Ang atong lawas sagrado ug kinahanglang tahuron isip gasa gikan sa
atong Langitnong Amahan (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 6:19–20).

• Ang matag tawo sa katapusan makabaton og oportunidad sa pagkat-on sa
mga baruganan sa ebanghelyo ug makadawat sa mga ordinansa niini ug
mga pakigsaad. Daghan sa mga matinud-anon ang mosangyaw sa
ebanghelyo ngadto sa naa sa bilanggoan sa espiritu. Kadtong mopili nga
modawat sa ebanghelyo, maghinulsol ug modawat sa mga ordinansa sa
kaluwasan nga gihimo para kanila sulod sa mga templo makapuyo sa
paraiso hangtud sa Pagkabanhaw (tan-awa sa 1 Pedro 4:6).

• Ang matag tawo nga matawo dinhi sa yuta mabanhaw tungod kay
gibuntog ni Jesukristo ang pisikal nga kamatayon (tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 15:20–22).
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• Ang Katapusang Paghukom mahitabo human sa Pagkabanhaw. Si
Jesukristo mohukom sa matag tawo aron sa pagtino sa mahangturon nga
himaya nga iyang madawat. Kini nga paghukom ibase sa tinguha sa
matag tawo ug sa pagsunod sa mga sugo sa Dios (tan-awa sa Pinadayag
20:12).

• Adunay tulo ka gingharian sa himaya: ang celestial nga gingharian, ang
terrestrial nga gingharian ug ang telestial nga gingharian (tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 15:40–42).

Segment 3 (20–25 minutos)
Pilia ang pipila o ang tanang pamahayag sa doktrina ug ang mga doctrinal mastery
passage nga nakalista sa ibabaw aron magamit sa mosunod nga kalihokan. Kon
pilion nimo nga diyutay lang ang gamiton nga mga pamahayag, sublia ang
kalihokan alang sa nahibilin nga mga pamahayag sa doktrina ug sa mga doctrinal
mastery passage nagsunod nga mga adlaw.

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna nga magtubag sila og mga pangutana
gikan sa usa ka higala mahitungod sa plano sa kaluwasan. I-assign ang matag
estudyante sa pagtrabaho nga may mga kapares o sa ginagmayng grupo sa pagtuon
sa mga doctrinal mastery passage nga imong gipili. Isulat sa pisara ang mosunod
nga mga pangutana aron mahisgutan sa mga estudyante samtang tun-an nila ang
matag tudling:

• Unsaon man nimo sa paggamit ang doctrinal mastery passage aron
ikapasabut ang pamahayag sa doktrina nga gisuportahan niini diha sa
Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery?

• Sa unsang mga paagi ang kasulatan ug ang doktrina makatabang sa tawo nga
wala kaayoy nahibaloan mahitungod sa plano sa Langitnong Amahan alang
sa kaluwasan?

• Sa unsang paagi kaha ang mga pagtulun-an nga naa sa doctrinal mastery
passage makaapekto sa imong pagpili kon unsaon nimo sa
pagpakabuhi karon?

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagreport sa
ilang mga tubag ngadto sa tibuok nga klase. Aron makahimo og mas dugang pa
nga diskusyon ug panabut, mahimo kang mangutana og dugang pang mga
pangutana sama sa mosunod:

• Ngano nga importante man alang nato nga masabtan kini nga mga doktrina ug
sa ubang tawo sa kalibutan?

• Unsa nga mga pangutana mahitungod sa plano sa atong Langitnong Amahan
ang natubag niini nga mga doktrina?

ANG PLANO SA KALUWASAN

19



Segment 4 (20–25 minutos)
Isulat ang mosunod nga matag pangutana sa lahi nga index card o pirasong papel
ug ikulob kini sa pagbutang sa lamesa diha sa classroom:

• Kon ang usa ka tawo kinahanglang modawat sa ebanghelyo ni Jesukristo aron
maluwas, unsay mahitabo sa mga tawo nga namatay nga walay kahibalo
mahitungod sa ebanghelyo?

• Kinsa ang mabanhaw?

• Nganong angayan man kong magpasalamat sa akong lawas bisan og duna kini mga
problema?

• Nakadungog ko nga ang tanang tawo sa katapusan moadto sa langit o sa impyerno.
Tinuod ba kana?

• Unsa ang pinakaimportanting kahibalo nga akong maangkon?

• Sa unsang paagi ang akong mga pagpili niining kinabuhia makaapekto sa mahitabo
human ko mamatay?

Kon gikinahanglan, ribyuha ang mga doctrinal mastery passage nga may kalabutan
sa doctrinal nga hilisgutan 2, “Ang Plano sa Kaluwasan.” Mahimo nimong isulat sa
pisara ang mga pakisayran niini nga mga passage Juan 17:3; 1 Mga Taga-Corinto
6:19–20; 1 Mga Taga-Corinto 15:20–22; 1 Mga Taga-Corinto 15:40–42; 1 Pedro 4:6;
Pinadayag 20:12.

Ipares-pares ang mga estudyante sa ilang pagtrabaho. Dapita ang usa ka pares sa
pag-adto sa atubangan sa klase. Ipasabut nga ang uban diha sa klase
magrepresentar nga mga higala nga dunay mga pangutana mahitungod sa mga
pagtulun-an sa Simbahan. Ang mga card nga naa sa lamesa magrepresentar sa
mga pangutana niining mga higala mahitungod sa plano sa kaluwasan. Dapita ang
magkapares sa paghunahuna kon unsaon nila sa pagtubag kini nga mga pangutana
gamit ang mga doctrinal mastery passage ug mga pamahayag sa doktrina nga ilang
nakat-unan mahitungod sa plano sa kaluwasan. Papilia ang magkapares og usa ka
card, ipabasa sa laing estudyante ang pangutana, dayon patubaga ang magkapares
sa pangutana pinaagi sa paggamit sa doctrinal mastery passage. Sublia ang
kalihokan nga ang laing magkapares nga estudyante ang motubag sa mga
pangutana. (Pahinumdom: Aron mabahin kini nga kalihokan sa mas gagmayng
oras, mahimo nimong ikonsiderar ang pagtubag og usa o daghan pa niining mga
pangutana sa laing mga adlaw, kay sa tingubon sa usa ra ka kalihokan.)

Tapusa pinaagi sa pagpangutana sa mga estudyante sa unsang paagi ang ilang
panabut ug pagpamatuod nalig-on atol sa kalihokan.

Praktisanan nga Kalihokan (30–40 minutos)
Gamit ang “Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo” nga seksyon sa
Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal Mastery, tabangi ang mga estudyante nga
makapraktis gamit ang tulo ka baruganan—lihukon inubanan sa pagtuo, susihon
ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong panglantaw, ug
tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga
tinubdan—ug sa paggamit niini ngadto sa mga pamahayag sa doktrina nga ilang
nakat-unan mahitungod sa plano sa kaluwasan. Ang mosunod nga mga kalihokan
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makatabang nimo sa paghimo niini. Kini nga mga kalihokan mahimong itudlo sa
mao gihapong adlaw o sa lain nga adlaw, mag-agad sa imong iskedyul ug sa
panginahanglan sa imong mga estudyante.

Kalihokan 1 (20–25 minutos)
Basaha og kusog ang mosunod nga pamahayag, ug dapita ang mga estudyante sa
paghunahuna nga usa kini ka post sa social media:

“Wa ko kasabut sa mga Mormon. Nganong duna silay daghan kaayong mga
restriksyon sa ilang kinabuhi—walay mga patik o alkohol, maglikay sa
pakighilawas sa dili pa maminyo, tarung nga mga sininaan lamang? Moingon ko
nga imo kini nga lawas ug imo nga kinabuhi. Kon wala ka man magpasakit og
laing tawo, buhata unsay imong gusto. Kinahanglang minusan sa mga Mormons
ang mga restriksyon.”

Dapita ang mga estudyante sa pagsulat og tubag niini nga post sa social media.
Hangyoa sila sa paggamit sa 1 Mga Taga-Corinto 6:19–20 ug sa tulo ka baruganan
sa Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo diha sa ilang mga tubag. Isulat sa
pisara ang mga baruganan:

• Lihukon inubanan sa pagtuo.

• 2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong
panglantaw.

• Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o gipili nga
mga tinubdan.

Aron matabangan ang mga estudyante nga mapraktis ang pagtinguha og dugang
panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan, ikonsiderar ang pagdapit
nila sa pagpangita og dugang nga mga scripture passage diha sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan. Mahimo sab silang mangita og mga pamahayag gikan sa mga lider
sa Simbahan nga nagpasabut sa kasagrado sa atong lawas. Kon anaa, mahimo ra
silang mogamit og mga electronic device sa pag-search sa LDS.org, o mahimo ra
silang mangita niining mga pamahayag diha sa mga kopya sa mga magasin sa
Simbahan. Mahimo nimong basahon og kusog ang mosunod nga pamahayag ni
Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles isip usa
ka ehemplo:

“Kadtong nagtuo nga ang atong mga lawas resulta lang sa usa ka sulagma nga
ebolusyon mobati nga walay tulubagon ngadto sa Dios o ni bisan kinsa sa unsay
ilang gibuhat o sa ilang lawas. Kita nga adunay pagsaksi sa mas hingpit nga
reyalidad sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, sa mortal, ug sa mahangturong
kinabuhi human sa kinabuhi dinhi sa yuta, bisan pa, kinahanglan gayud nga
moila nga kita adunay katungdanan ngadto sa Dios kalabut niining pinakanindot

nga kalampusan sa Iyang pisikal nga paglalang. Sa mga pulong ni Pablo:
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“‘Unsa? wala ba kamo masayud nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo
sa sulod ninyo, ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong
kaugalingon?

“Kay gipalit na kamo sa usa ka bili: busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas, ug sa
inyong espiritu, nga ang tag-iya ang Dios’ (1 Mga Taga-Corinto 6:19–20).

“Sa pag-ila niini nga mga kamatuoran … , siguradong dili nato hugawan ang atong lawas, sama
sa mga patik; o mopaluya niini, sama sa drugas; o hugawan kini, sama sa pakighilawas nga dili
pa minyo, pagpanapaw, o pagkadili maligdong. Ingon nga ang atong lawas instrumento sa atong
espiritu, mahinungdanon kaayo nga atong ampingan kini kutob sa atong mahimo. Kinahanglan
nga atong ipahinungod ang mga gahum niini sa pagserbisyo ug sa pagpadayon sa buhat ni
Kristo”(“Mga Hulagway sa Gipahinungod nga Kinabuhi,” Ensign or Liahona, Nob. 2010, 17).

Kon makahuman na og sulat ang mga estudyante, ipabasa nila ang ilang mga
tubag ngadto sa laing sakop sa klase ug sa paghisgot kon giunsa nila sa paggamit
ang tulo ka baruganan sa pagtubag sa pangutana diha sa post. Dapita sila sa
pagpakigbahin sa pipila sa ilang mga tubag nganha sa klase ug hisgutan sa unsang
paagi kini nga mga tubag naghatag og ehemplo sa mga baruganan sa Pag-angkon
og Espirituhanong Kahibalo.

Tapusa pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa pagkonsiderar kon sa unsang
paagi nga mas maayo ang ilang pagpakabuhi subay sa mga doktrina nga ilang
naribyu karon.

Kalihokan 2 (10-15 minutos)
Ribyuha kadali uban sa mga estudyante ang mga doctrinal mastery passage sa
Bag-ong Tugon nga makatabang sa pagpasabut sa doktrina mahitungod sa plano
sa kaluwasan. Dayon dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
mosunod nga mga sitwasyon diha sa klase. Hangyoa ang klase sa paghunahuna
kon unsang paagi ang mga doktrina bahin sa plano makatabang ni Jose sa iyang
mga pagpili:

“Paspas,” gisinggitan sa coach si José, kinsa bag-o lang nasipyat nga maka-score.
Ang higala ni José nga si Sylvia nagtan-aw niyang mibalik sa lingkuranan, klarong
nasagmuyo. Nasayud siya sa kadako sa iyang tinguha nga makadula og tarung.
Naningkamot gayud siya nga masakop sa soccer team. Dili siya ang pinakapaspas o
pinakalig-on sa team, apan may lahi siya nga kahanas nga nagustohan sa
mga coach.

Si José ug Sylvia managhigala na sukad nga si José mibalhin ngadto sa iyang ward
pipila ka tuig ang milabay. Si Sylvia nakadayeg dili lang sa iyang kamabination,
apan usab sa iyang pasalig sa iyang mga katungdanan sa priesthood.
Mapasalamaton siya nga nakahigala og susama niya og mga gituohan.

Nagtan-aw si Sylvia dihang gikuha ni José ang iyang tubig gikan sa bag ug gikuha
ang usa sa green pill nga didto na sa ilawom sa bag. Namug-ot siya dihang nakita
niyang gikuha ni José ang pill ug gilamoy kini pinaagi sa pila ka lad-ok sa tubig.
Ang pipila sa iyang mga higala sa iyang team mihatag niya og ilegal nga mga
palagsik pipila ka adlaw ang milabay. Miingon si José nga gibati niya nga mas
ningmaayo ang iyang nahimo sukad nagsugod siya og tumar niini.
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Nakita sab ni Sylvia nga mitumar siya og usa sayo nianang pagkabuntag, ug karon
nakahukom siya sa pagsulti kaniya. “Nahibalo kang dili sakto ang pagtumar
niana,” iya siyang giingnan, “ug kon mahibalo ang coach, siguradong matangtang
ka sa team.”

“Dili kaayo na dakong butang,” mitubag siya. “Lawas nako kini, ug mohunong ko
kon maparehas na ko kalig-on ug kapaspas sa ubang lalaki. Maghisgot lang ta
og lain.”

• Unsa nga problema ang inyong nakita niini nga sitwasyon?

• Unsa man ang sayop sa hunahuna ni José ug sa iyang gihimo?

• Unsa sa imong hunahuna ang tan-aw ni Sylvia sa mao nga sitwasyon?

Human matubag sa mga estudyante kining mga pangutanaha, pahinumdumi sila
sa tulo ka baruganan sa Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo: lihukon
inubanan sa pagtuo, susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa
mahangturong panglantaw, ug tinguhaon ang dugang panabut pinaagi sa
balaanong gitudlo nga mga tinubdan.

Ikonsiderar nga i-role play sa duha ka estudyante ang pagpadayon sa
sitwasyon—ang usa si Sylvia ug ang usa si José. Dapita ang estudyante kinsa
mag-role play sa papel ni Sylvia sa pag-demonstrate kon unsaon sa paggamit ang
usa o mas daghan sa tulo ka mga baruganan sa Pag-angkon o Espirituhanon
Kahibalo aron matabangan si José nga matimbang-timbang ang iyang mga pagpili.
Dapita ang estudyante kinsa mag-role play sa papel ni José sa pagtubag sa
mahunahunaon ug tinuoray nga kinaiya.

Human sa role play, dapita ang ubang mga estudyante sa pag-ila sa mga
baruganan nga gi-demonstrate. Mahimo sab nimong pahimoon og sugyot ang mga
estudyante kon sa unsang paagi ang mga baruganan magamit pa og dugang diha
sa role play.

Awhaga ang mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod bahin
sa doktrina ug mga baruganan nga gitudlo niini nga kalihokan.

Ribyu sa Doctrinal Mastery
Ang mga doctrinal mastery passage kinahanglang ribyuhon sa sunod nga panahon
aron matabangan ang mga estudyante sa pagsabut ug makagamit niini. Pangita og
mga oportunidad sa pagribyu niining mga scripture passage sulod sa tibuok tuig
nga tingklase.

Ang mosunod nga kalihokan gituyo aron matabangan ang mga estudyante nga
mahinumduman ang unom ka mga doctrinal mastery passage sa Bag-ong Tugon
nga nalista diha sa doctrinal nga hilisgutan 2, “Ang Plano sa Kaluwasan,” diha sa
Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hinoon, mahimo nimong i-adust
kini nga kalihokan nga iapil ang ubang mga doctrinal mastery passage nga
nakat-unan sa mga estudyante niining tuiga.

Hatagi ang matag estudyante og kopya sa mosunod nga test alang sa mga
doctrinal mastery passage sa Bag-ong Tugon nga makatabang nato sa

pagpasabut sa doktrina mahitungod sa plano sa kaluwasan. Mahimo nimong
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ribyuhon kining mga scripture passage sa matag karon ug unya sa dili himoon kini
nga kalihokan aron ang mga estudyante makapamilyar sa mga pakisayran ug sa
mahinungdanong mga pulong sa teksto. Tuguti nga ang mga estudyante
makagamit sa ilang mga kasulatan ug sa doctrinal nga hilisgutan 2, “Ang Plano sa
Kaluwasan,” diha sa Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal Mastery sa pagtuon
sulod sa pipila ka minutos sa dili pa mokuha sa test. Dayon ihatag ang test,
mohangyo sa mga estudyante nga isulat ang saktong pakisayran sa kasulatan diha
sa blangko sa matag numero.

Tsekan ang test sa tibuok klase aron makahatag ka og tubag sa mga pangutana o
makatanyag og dugang nga mga pagpasabut mahitungod sa mga tudling o
passage.

1. ____________________“Unsa? wala ba kamo masayud nga ang inyong lawas templo sa
Espiritu Santo?”

2. ____________________“Ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa … mga basahon,
pinasikad sa ilang mga bihuhatan.”

3. ____________________“Lain ang kasanag sa adlaw, ug lain usab ang kasanag sa bulan, ug
lain ang kasanag sa mga bitoon. … Maingon man usab niana ang pagkabanhaw sa mga patay.”

4. ____________________“Kay kini mao ang hinungdan ngano nga ang ebanghelyo giwali
hangtud ngadto sa mga patay.”

5. ____________________“Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon
man usab diha kang Kristo ang tanan mangabuhi.”

6. ____________________“Ug ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagkaila kanimo nga
mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga imong pinadala.”

Awhaga ang mga estudyante sa pagmemorya niini nga mga pakisayran ug
mahinungdanong mga pulong. Mahimo nimong hatagan og test ang mga
estudyante bahin niini nga mga tudling o passage sa ubang pamaagi atol sa
mosunod nga pipila ka semana.

Mga Tubag sa test: (1) 1 Mga Taga-Corinto 6:19–20; (2) Pinadayag 20:12;
(3) 1 Mga Taga-Corinto 15:40–42; (4) 1 Pedro 4:6; (5) 1 Mga Taga-Corinto
15:20–22; (6) Juan 17:3.
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Ang Pag-ula ni Jesukristo
Pahinumdom: Ang mosunod nga mga kalihokan sa doctrinal mastery mahimong
buhaton sulod sa pipila ka sesyon sa klase o sa usa ra ka sesyon.

Pagsabut sa Doktrina (65 minutos)
Segment 1 (10 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga pamahayag: Tungod sa Iyang Pag-ula, makahimo si
Jesukristo og mas daghan pa alang nato kay sa pagpasaylo sa atong mga sala.

Dapita ang mga estudyante sa pagngalan og dugang nga mga panalangin nga
labaw pa kay sa pagpasaylo sa atong mga sala nga atong madawat gumikan sa
Pag-ula sa Manluluwas. Ilista sa pisara ang tubag sa mga estudyante.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa doctrinal nga hilisgutan 3,
“Ang Pag-ula ni Jesukristo,” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal
Mastery. Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og
kusog sa nag-unang lima ka paragraph. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita sa mga panalangin nga atong madawat gumikan sa Pag-ula ni Jesukristo.

Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nadiskubrihan, ug idugang ang
bisan unsang dugang nga mga panalangin nga wala hisguti sa unang gilista diha
sa pisara.

Idirekta ang atensyon sa mga estudyante ngadto sa ikaupat nga paragraph, ug
dapita sila sa paghatag og empasis sa mosunod nga kamatuoran: Kon kita
moduol Kaniya uban sa pagtuo, ang Manluluwas molig-on kanato aron
mapas-an ang atong mga palas-anon ug matuman ang mga tahas nga dili nato
mahimo nga kita ra.

• Unsa nga matang sa mga palas-anon ug mga hagit ang tingali atong
sagubangon sa mortalidad nga dili resulta sa atong mga sala?

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna sa mga hagit nga ilang gisagubang.
Awhaga sila sa pagkonsiderar, samtang padayon silang magtuon mahitungod sa
Pag-ula ni Jesukristo, kon sa unsang paagi makadawat sila og kalig-on gikan sa
Manluluwas sa pagtabang nila sa ilang mga hagit.

Segment 2 (5 minutos)
Ipares-pares ang mga estudyante, ug ipabasa nila ug pamarkahi ang doctrinal
mastery passage Mateo 11:28–30. Hangyoa sila sa paghisgot sa mosunod nga mga
pangutana:

• Sa unsang paagi kini nga passage o tudling naghulagway sa doctrinal nga
pamahayag nga nahibaloan nato bag-ohay lang: Kon kita moduol Kaniya uban
sa pagtuo, ang Manluluwas molig-on kanato nga mapas-an ang atong mga
palas-anon ug matuman ang mga tahas nga dili nato mahimo nga kita ra?

• Unsa ang gitudlo niini nga tudling mahitungod sa atong responsibilidad?

• Unsa man ang gitudlo niini mahitungod sa unsay buhaton sa Manluluwas ngari
kanato kon kita moduol ngadto Kaniya?
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Segment 3 (5 minutos)
I-display o ihatag ang mga kopya sa mosunod nga mga pamahayag ni Elder
David A. Bednar ug Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
Ipasabut nga ang mga pamahayag niining duha ka mga Apostoles makatabang
aron masabtan pa gyud nato ang doctrinal mastery nga hilisgutan mahitungod sa
Pag-ula ni Jesukristo, ug ilabi na sa doktrina nga kon moduol kita Kaniya uban sa
pagtuo, lig-unon kita sa Manluluwas aron atong mapas-an ang mga palas-anon ug
matuman ang mga tahas nga dili nato mahimo nga kita ra. Dapita ang duha ka
estudyante nga ang matag usa mobasa og kusog sa pamahayag. Hangyoa ang klase
sa pagsunod, nga mangita sa mga panabut kon sa unsang paagi ang Manluluwas
molig-on kanato sa pagpas-an sa atong mga palas-anon.

“Walay pisikal nga sakit, walay espiritwal nga samad, walay kasakit sa kalag o
kaguol, walay balatian o kaluya nga kamo o ako sukad nakahimamat niini nga
mortalidad nga wala masinati og una sa Manluluwas. Diha sa higayon sa
kahuyang mahimong mosinggit kita, “Walay nahibalo sama sa unsa kini. Walay
makasabut.’ Apan ang Anak sa Dios hingpit nga nakahibalo ug nakasabut, kay
Iyang nabati ug napas-an ang atong indibidwal nga mga alantuson. Ug tungod

sa Iyang walay katapusan ug mahangturong sakripisyo (tan-awa sa Alma 34:14), Siya adunay
hingpit nga pagsabut ug makalugway ngari kanato sa Iyang bukton sa kalooy. Siya makakab-ot,
makahikap, makaabag, makaayo, ug makalig-on kanato nga mahimong mas labaw kay sa ato
mismong mahimo ug makatabang kanato sa pagbuhat niana nga kita dili gayud makahimo nga
nagsalig lamang diha sa atong kaugalingong gahum” (David A. Bednar, “Makadaug sa Ilang
mga Alantuson uban sa Kasayon,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 90).

“Ang Pag-ula makahatag usab kanato og kalig-on nga makalahutay sa ‘mga
sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang, kay ang atong
Manluluwas midawat usab ngadto Kaniya ‘sa mga sakit ug mga balatian sa
iyang mga katawhan’ (Alma 7:11). Mga kaigsoonan, kon ang imong hugot nga
pagtuo ug pag-ampo ug ang gahum sa priesthood dili makaayo sa usa kaninyo
gikan sa usa ka balatian, ang gahum sa Pag-ula sigurado gayud nga makahatag

kaninyo og kalig-on sa pagpas-an sa palas-anon” (Dallin H. Oaks, “Iyang Papahulayon ang
Nag-antus,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 9).

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin og mga pulong o panabut
nga importante kaayo kanila ug sa unsang paagi nakadugang kini sa ilang pagsabut
sa mga panalangin nga mahimo natong madawat pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

• Kanus-a man kamo, o inyong kaila, napanalanginan og ingon niini nga matang
sa tabang ug kalig-on gikan sa Manluluwas?

Mahimo nimong tapuson pinaagi sa pagpaambit sa imong pagpamatuod
mahitungod sa gahum sa Manluluwas sa paglig-on kanato samtang moduol kita
Kaniya uban sa pagtuo.

Segment 4 (5 minutos)
Sugdi pinaagi sa pagpasabut nga daghang tawo sa kalibutan karon, lakip na ang
mga Kristiyano, wala makasabut nga si Jesukristo nabanhaw nga dunay lawas nga
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unod ug bukog. Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar nganong importante
man kon si Jesukristo nabanhaw ba o wala nga dunay imortal nga pisikal
nga lawas.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 24:14–39. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo niini mahitungod sa
nabanhaw nga lawas ni Jesukristo. Sultihi sila nga ang Lucas 24:36–39 usa ka
doctrinal mastery passage, ug dapita sila sa pagmarka o pagbutang og mubo nga
sulat niini sa lahi nga paagi nga makatabang nila sa pagpangita niini.

• Sumala niini nga tudling o passage, unsa ang gihimo sa Manluluwas aron
masaksihan sa Iyang mga disipulo nga Siya mibangon gikan sa patay nga dunay
nahimaya nga pisikal nga lawas?

Dapita ang mga estudyante nga ikonsiderar ang pagsulat sa doktrina nga Si
Jesukristo mibangon gikan sa lubnganan nga dunay nahimaya, imortal nga
lawas nga may unod ug bukog diha sa ilang mga kasulatan duol sa Lucas
24:36–39.

Segment 5 (5 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga doctrinal nga pamahayag ug ang mga pangutana:

Si Jesukristo mibangon gikan sa lubnganan nga dunay nahimaya, imortal nga
lawas nga may unod ug bukog.

1. Nganong nahimo man ni Jesukristo nga maoy una nga nabanhaw?

2. Sa unsang paagi ang pagkabanhaw ni Jesukristo nga dunay nahimaya,
imortal nga lawas nga may unod ug bukog nakaimpluwensya sa tanang
binuhat?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa doctrinal nga hilisgutan 3,
“Ang Pag-ula ni Jesukristo,” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal
Mastery. Bahina ang klase ngadto sa katunga, ug i-assign ang katunga nga basahon
sa hilum nga paagi ang ikaduhang paragraph, nga mangita sa mga tubag sa unang
pangutana diha sa pisara. I-assign ang laing katunga sa pagbasa og hilum sa
ikatulong paragraph ug pangitaon ang mga tubag sa ikaduhang pangutana diha
sa pisara.

Human sa igong panahon, dapita kadtong mga nagtuon sa unang pangutana sa
pagreport sa ilang mga nakat-unan. Dayon dapita kadtong mga nagtuon sa
ikaduhang pangutana sa pagreport unsay ilang nakat-unan.

Segment 6 (5 minutos)
Dapita ang mga estudyante nga palawman pa ang ilang pagsabut sa doktrina nga si
Jesukristo mibangon gikan sa lubnganan nga dunay nahimaya, imortal nga lawas
nga may unod ug bukog, i-display o ihatag ang mga kopya sa mosunod nga
pamahayag ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan. Dapita ang
usa ka estudyante sa pagbasa niini og kusog. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
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mangita kon unsay gisulti ni Presidente Uchtdorf bahin sa unsay impluwensya niini
sa karaang mga Apostoles dihang nasaksihan nila ang nabanhaw nga si Jesukristo.

“Sa mga oras human sa Iyang Paglansang sa Krus, [ang mga Apostoles sa
Manluluwas] hilabihan nga nawad-an og paglaum ug nasubo, wala makasabut
sa bag-ohay lang nga nahitabo. Apan usa ka panghitabo ang miusab nianang
tanan. Ang ilang Ginoo mipakita kanila ug miingon, ‘Tan-awa ninyo ang akong
mga kamot ug mga tiil, nga mao gayud ako’ [Lucas 24:39].

“Dihang ang mga Apostoles nakaila na sa nabuhi nga Kristo—dihang ilang
nasinati ang mahimayaong Pagkabanhaw sa ilang minahal nga Manluluwas—lahi na sila nga
mga tawo. Walay makapugong nila sa pagtuman sa ilang misyon. … Sila miusab sa kinabuhi sa
mga tawo sa tanang dapit. Sila miusab sa kalibutan” (“Mapasalamaton sa Bisan Unsang
Butang,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 76).

• Sa unsang paagi ang mga Apostoles naapektuhan o naimpluwensyahan sa
ilang pagkasaksi sa nabanhaw nga si Jesukristo?

• Sa unsang mga paagi ang inyong pagpamatuod nga si Jesukristo nabanhaw nga
may mahimayaong unod ug bukog makaimpluwensya sa inyong kinabuhi sa
samang mga paagi?

Segment 7 (10 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga kamatuoran: Ang pagbayad ni Jesukristo sa
silot sa atong mga sala, wala magpasabut nga giwagtang Niya ang personal
natong responsibilidad. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpasabut unsay buot
ipasabut niini pinaagi sa kaugalingon nilang mga pulong.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa doctrinal nga hilisgutan 3,
“Ang Pag-ula ni Jesukristo,” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal
Mastery ug pagbasa sa hilum nga paagi diha sa pisara sa ikalimang paragraph, nga
nagsugod og usa ka sentence. Awhaga ang mga estudyante sa pagpangita sa
importanting mga panabut sa unsay angay natong buhaton aron makatagamtan sa
gahum sa Pag-ula ni Jesukristo.

• Unsa ang personal natong responsibilidad aron madawat ang hingpit nga
panalangin sa Pag-ula sa Manluluwas? (Kinahanglan nga atong gamiton ang
atong pagtuo Kaniya, maghinulsol, magpabunyag, makadawat sa Espiritu
Santo, ug matinud-anong molahutay sa katapusan sa atong kinabuhi.)

Ipasabut nga sa doctrinal nga hilisgutan 3, sa “Ang Pag-ula ni Jesukristo,” ang mga
seksyon nga “Hugot nga Pagtuo kang Jesukristo,” ug ang “Paghinulsol”
makatabang nga atong mas masabtan unsay angay natong buhaton aron
makadawat sa mga panalangin nga anaa gumikan sa Pag-ula ni Jesukristo. Dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa “Hugot nga Pagtuo kang Jesukristo”
ug ang ikaduhang estudyante mobasa og kusog sa seksyon nga “Paghinulsol.”
Hangyoa ang klase sa pagsunod, ug sa paghimo og mubo nga sulat sa mga
pagtulun-an nga importante kanila kon unsay angay natong buhaton sa pagdawat
sa sakripisyo sa Manluluwas. (Pahinumdom: Mahimo nimong ipasabut nga ang mga
ordinansa sa bunyag ug pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo ug pagtahud sa mga
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pakigsaad gihisgutan diha sa doctrinal nga hilisgutan 7, “Mga Ordinansa ug mga
Pakigsaad.”)

Human mabasa ang mga seksyon nga hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug
paghinulsol, dapita ang mga estudyante nga ipakigbahin ang mga pamahayag sa
doktrina ug mga pagtulun-an nga importante para kanila.

Segment 8 (5 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompletong pamahayag: Ang tinuod nga
pagtuo kang Jesukristo moresulta sa …

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa seksyon nga “Hugot nga
Pagtuo kang Jesukristo,” sa doctrinal nga hilisgutan 3, “Ang Pag-ula ni Jesukristo”
nga anaa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsaon nila sa pagkompleto ang pamahayag
nga naa sa pisara.

• Unsaon man ninyo sa pagkompleto ang pamayahag nga naa sa pisara? (Human
makatubag ang mga estudyante, kompletuha ang pamahayag nga naa sa pisara
aron mapasabut ang mosunod nga doktrina: Ang tinuod nga pagtuo kang
Jesukristo moresulta sa paglihok ug ikapahayag kini pinaagi sa matang sa
atong pagpakabuhi.)

• Ngano nga ang pagtuo kinahanglan nga man nga magsentro ni Ginoong
Jesurkristo?

• Unsa ang mga ehemplo diha sa mga kasulatan kon sa unsang paagi ang tinuod
nga pagtuo kang Jesukristo mogiya sa usa ka tawo ngadto sa matarung
nga buhat?

Segment 9 (5 minutos)
Isulat sa pisara ang Santiago 2:17–18. Ipasabut nga usa kini ka doctrinal mastery
passage, ug dapita ang mga estudyante sa pagpangita niini diha sa ilang mga
kasulatan, sa pagbasa niini sa hilum nga paagi, ug pagmarka niini sa lahi nga paagi
aron dali ra nila kining mapangita. Mahimo usab nimong dapiton ang mga
estudyante nga isulat ang mosunod nga pamahayag sa doktrina diha sa ilang mga
kasulatan duol niining mga bersikulo: Ang tinuod nga pagtuo kang Jesukristo
moresulta sa paglihok ug ikapahayag kini pinaagi sa matang sa atong pagpakabuhi.

Segment 10 (10 minutos)
Bahina ang klase ngadto sa grupo nga tag 3–4 ka mga estudyante. Dapita ang
matag grupo sa pagbasa og kusog sa Santiago 2:17–18 nga magdungan, ug
mangandam sa pagpakigbahin diha sa klase sa ilang mga tubag sa mosunod nga
mga pangutana. (Mahimo kang mag-display niini nga mga pangutana o
mag-andam og handout alang sa matag usa sa imong mga estudyante.) Sa dili pa
sugdan sa mga estudyante ang pagbasa, makatabang ang pagpasabut sa klase nga
ang pulong nga mga buhat dinhi niini nga mga bersikulo nagpasabut sa matarung
nga mga buhat.

• Ngano kaha nga ang pagtuo kon walay buhat (o matarung nga mga buhat)
“patay”?
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• Unsa ang mga ehemplo sa mga buhat nga kinahanglang mag-uban sa tinuod
nga pagtuo kang Jesukristo?

• Unsaon ninyo sa pagtudlo kini nga relasyon tali sa pagtuo ug sa matarung nga
buhat ngadto sa singko anyos nga bata sa primary aron kini iyang masabtan?

Human sa igo nga panahon, hangyoa ang usa o duha ka grupo nga ipakigbahin
ang ilang mga tubag sa unang pangutana ug ang usa o duha sa laing grupo
mopakigbahin sa ilang mga nakitang pagtulun-an sa ikaduhang pangutana. Dayon
dapita ang bisan usa lang ka grupo sa pagtudlo bahin sa relasyon tali sa pagtuo ug
sa buhat sama sa buhaton nila ngadto sa gamayng bata.

Human sa diskusyon sa klase, mahimo kang mopakigbahin sa imong
pagpamatuod mahitungod sa gahum sa paggamit sa hugot nga pagtuo sa
Manluluwas pinaagi sa matarung nga mga buhat.

Praktisanan nga Kalihokan (20 minutos)
Basaha ang mosunod nga sitwasyon ngadto sa mga estudyante:

Usa ka Santos sa Ulahing Adlaw nga babaye nagsugod sa pagpili ug paghimo og
mga buhat nga sukwahi sa pipila ka mga sumbanan sa Simbahan, lakip ang balaod
sa kaputli. Nangatarungan siya pinaagi sa pag-ingon nga walay tawo nga hingpit
ug magpadayon gihapon siya sa pag-adto sa Simbahan ug sa seminary ug padayon
nga magbaton og pagtuo kang Jesukristo.

I-display ang mosunod nga mga pangutana ihatag kini nga usa ka
handout ug dapita ang mga estudyante sa paghisgot niini sa

ginagmayng grupo:

Lihukon inubanan sa pagtuo:

• Kon kining batan-on nga babaye inyong higala, unsay imong iawhag kaniya nga iyang buhaton
aron magamit ang iyang pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo?

Susihon ang mga problema ug mga pangutana inubanan sa mahangturong panglantaw:

• Unsa nga kamatuoran ang may kalabutan sa plano sa kaluwasan ug hugot nga pagtuo kang
Jesukristo ang makatabang niining batan-ong babaye nga mas matimbang-timbang ang iyang
mga pagpili ug mga buhat?

Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan:

• Unsa nga mga kasulatan o propetikanhong mga pagtulun-an ang imong ikapakigbahin nga
makatabang niining batan-ong babaye sa pagsabut unsay ipasabut sa pagpakita sa iyang pagtuo
kang Jesukristo pinaagi sa iyang mga buhat?

Ipamatuod ang mahitungod sa doktrina nga ang tinuod nga pagtuo kang Jesukristo
moresulta sa paglihok ug ikapahayag kini pinaagi sa matang sa atong pagpakabuhi.

Ribyu sa Doctrinal Mastery
Ang panabut sa mga estudyante mahitungod sa doctrinal mastery passage
molambo kon maghimo sila og kaugalingon nilang mga clue o timailhan
mahitungod sa mga tudling. Kini nga mga clue maglakip sa mga pangutana,

ANG PAG-ULA NI  JESUKRISTO

30



mahinungdanong mga pulong o keyword, mga sitwasyon, o mga paggamit. Dapita
ang mga estudyante sa pagtinabangay, isip usa ka klase o sa ginagmayng grupo, sa
pagsulat og mga clue nga nagtumbok sa piho nga mga doctrinal mastery passage.
(Mahimo kang magpili og usa ka pundok sa mga tudling o passage nga gusto
nimong makat-unan sa mga estudyante o maribyu.) Dayon dapita ang mga
estudyante nga magpuli-puli sila sa pagbasa sa ilang mga clue diha nimo ug diha
sa uban sa klase. Usa ka punto ang i-award ngadto sa magkatag-an og usa ka sakto
nga doctrinal mastery passage—diha nimo o sa klase.
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Ang Pagpahiuli
Pahinumdom: Ang mosunod nga mga kalihokan sa doctrinal mastery mahimong
buhaton sulod sa pipila ka sesyon sa klase o sa usa ra ka sesyon.

Pagsabut sa Doktrina (40 minutos)
Segment 1 (6 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Ngano nga ang ebanghelyo
kinahanglang ipahiuli? Hangyoa ang mga estudyante sa paghisgot sa pangutana, ug
dayon hangyoa sila sa pagpakli ngadto sa doctrinal nga hilisgutan 4, “Ang
Pagpahiuli,” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa seksyon nga “Apostasiya.” Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo human sa Pagkalansang
ni Jesukristo ug sa pagkamatay sa Iyang mga Apostoles.

• Unsa ang nahitabo human sa Pagkalansang ni Jesukristo ug sa pagkamatay sa
Iyang mga Apostoles? (Tabangi ang mga estudyante nga mahibaloan ang
mosunod nga doctrinal nga kamatuoran: Ang Dakong Apostasiya nahitabo
dihang ang mga tawo mibiya sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug ang
Ginoo mibawi sa awtoridad ug mga yawe sa priesthood gikan sa
kalibutan.)

• Unsa ang pipila ka mga problema nga gihulagway sa seksyon nga bag-o lang
natong gibasa nga kabahin sa Dakong Apostasiya?

Segment 2 (8 minutos)
Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa doctrinal nga hilisgutan 4,
“Ang Pagpahiuli,” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery.
Ipapakli nila ang seksyon nga “Apostasiya” ug ipahinumdom ang doktrina nga
nahibaloan na nila mahitungod sa Dakong Apostasiya. Dayon hangyoa sila nga
pangitaon asa nga doctrinal mastery passage ang nagsuporta niini nga doktrina.

Dapita ang mga estudyante sa pagpakli ngadto 2sa 2 Mga Taga-Tesalonica 2:1–3.
Mahimo nimo silang dapiton nga markahan kini nga tudling sa lahi nga paagi aron
dali ra nila kini nga mapangita.

Ipasabut nga gisulat ni Apostol Pablo kini nga tudling aron mahatagan na usab og
kasiguroan ang mga miyembro sa Simbahan kinsa mibati og kahasol nga basin og
ang Ikaduhang Pag-anhi nahitabo na o hapit na mahitabo. Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa tudling. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon unsay gisulti ni Pablo nga mahitabo sa dili pa moabut ang Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo.

• Unsa ang gisulti ni Pablo nga mahitabo sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi?

• Unsa sa inyong hunahuna ang buot ipasabut ni Pablo sa usa ka “pagsupil”
(2 Mga Taga-Tesalonica 2:3)?

Kon gikinahanglan, ipasabut nga ang “pagsupil” mao ang Dakong Apostasiya nga
mahitabo human sa pagkamatay sa mga Apostoles ni Jesukristo.
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• Sa unsang paagi kini nga pagpasabut nakatabang sa mga miyembro sa
Simbahan sa kapanahunan ni Pablo?

• Nganong importante alang nato karon ang pagsabut nga ang “pagsupil” nga
gipanagna ni Apostol Pablo nahitabo na?

Segment 3 (6 minutos)
Aron matabangan ang mga estudyante nga mas makasabut sa kamatuoran nga ang
Dakong Apostasiya nahitabo dihang ang mga tawo mibiya sa kamatuoran sa
ebanghelyo ug ang Ginoo mibawi sa awtoridad ug mga yawe sa priesthood gikan
sa kalibutan, hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
pamahayag ni Presidente Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

“Ang tinuod nga ngalan [sa Simbahan] mao ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini ang gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo.
Samtang dinhi pa Siya sa kalibutan, Siya miorganisar sa Iyang Simbahan.
Mitawag Siya og mga Apostoles, Seventies, ug uban pang lider kinsa Iyang
gihatagan og priesthood sa paglihok alang sa Iyang ngalan [tan-awa sa Mateo
10:1; Lucas 6:13; 10:1; Mga Taga-Efeso 4:11–12]. Pagkamatay ni Kristo ug sa

Iyang mga Apostoles, giusab sa mga tawo ang mga ordinansa ug doktrina. Ang orihinal nga
Simbahan ug priesthood nawala. Human sa Dark Ages [Mangit-ngit nga Katuigan], ug ubos sa
direksyon sa Langitnong Amahan, gibalik ni Jesukristo ang Iyang Simbahan. Anaa na kini karon,
gipahiuli, ug naglihok ubos sa Iyang balaanong giya [tan-awa sa D&P 1:30]” (“Pangutan-a ang
mga Misyonaryo! Makatabang Sila Kaninyo!” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 18.

• Sumala ni Presidente Nelson, nganong gikinahanglan ang Pagpahiuli?

• Sa unsang paagi ang pagkahibalo mahitungod sa Dakong Apostasiya
makatabang nato nga masabtan sa hingpit ang kaimportante sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw?

Segment 4 (8 minutos)
Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa
nag-unang tulo ka paragraph sa doctrinal nga hilisgutan 4, “Ang Pagpahiuli,” nga
naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita sa mga panghitabo gumikan sa Pagpahiuli sa ebanghelyo
sa ulahing mga adlaw. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpasabut sa pipila ka
mahinungdanong panghitabo nga ilang nadiskubrihan.

Ipasabut ang mosunod nga doktrina nga naa sa unang paragraph: Ang karaang
mga propeta nanagna sa ulahing adlaw nga Pagpahiuli sa ebanghelyo. Dapita
ang mga estudyante sa pagkonsiderar nga isulat kini nga kamatuoran diha sa ilang
mga kasulatan duol sa suporta nga doctrinal mastery passage, Mga Buhat 3:19–21.

• Ngano kaha nga gipadayag man sa Ginoo nga adunay ulahing adlaw nga
Pagpahiuli sa Iyang karaang mga propeta ug gisugo man sila sa pagpanagna
mahitungod niini?
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Segment 5 (12 minutos)
Dapita ang mga estudyante sa pagmarka sa Mga Buhat 3:19–21 sa lahi nga paagi
isip usa ka doctrinal mastery passage. Ipasabut nga si Apostol Pedro ug si Juan
miayo sa tawo nga bakul o dili kalakaw, duol sa templo sa Jerusalem. Ang balita
bahin sa milagro dali ra kaayong mikatap, ug daghang tawo ang napundok, lakip
ang uban kinsa kaniadto misalikway ni Jesukristo. Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa tudling. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon
unsay gitudlo ni Apostol Pedro nga buhaton sa mga tawo nga nagpundok didto.

• Unsa nga mensahe ang gihatag ni Pedro sa mga tawo?

Tingali makatabang ang pagpasabut nga ang mga pulong nga “ang mga panahon
sa kahayahay magaabut gikan sa atubangan sa Ginoo; ug aron iyang ipadala si
Jesukristo” diha sa mga bersikulo 19–20 nagpasabut sa panahon sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo kon “ang yuta pagabag-ohon ug makadawat sa iyang
paraisohanon nga himaya” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:10).

Ipasabut nga sumala sa Mga Buhat 3:21, gipanagna ni Pedro nga si Jesukristo
magpabilin sa langit “hangtud sa panahon sa pagtuman na sa tanang gisulti sa
Dios.” Ang mga pulong nga “panahon sa pagtuman na sa tanang [butang]”
nagpasabut sa Pagpahiuli sa ebanghelyo sa ulahing mga adlaw.

• Sumala sa bersikulo 21, kinsa pa agig dugang kang Pedro ang nanagna nga
adunay ulahing adlaw nga Pagpahiuli sa ebanghelyo?

• Kanus-a nagsugod sa pagkatuman ang mga gipanagna ni Pedro? (Dihang
mipakita kang Joseph Smith ang Amahan ug si Jesukristo sa Sagradong
Kakahoyan.)

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang mga propeta sa Ginoo sa
managlahing kapanahunan nanagna sa panahon nga atong gipuy-an ug gilantaw
ang Pagpahiuli sa ebanghelyo ug ang Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo.

Praktisanan nga Kalihokan (25 minutos)
Tabangi ang mga estudyante nga makapraktis sa paggamit sa tulo ka mga
baruganan alang sa Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo samtang ihulagway
nila ang hilisgutan sa Pagpahiuli: lihukon inubanan sa pagtuo, susihon ang mga
konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong panglantaw, ug
tinguhaon ang dugang panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o gipili nga mga
tinubdan.

Ang mosunod nga kalihokan mahimong kompletuhon atol sa usa ra ka sesyon nga
klase o mahimong bulag-bulagon sa managlahi nga sesyon sa klase, depende sa
imong iskedyul ug panginahanglan sa imong mga estudyante.

Ipares-pares ang klase, ug hatagi ang matag usa og kopya sa mosunod
nga mga instruksyon. (Aron matabangan ang mga estudyante nga

maandam sa pagtubag sa mga pangutana mahitungod sa balaanong gitudlo o gipili
nga mga tinubdan, ikonsiderar ang pagpakita ngadto nila kon unsaon sa
pagpangita ang mga kasulatan mahitungod sa apostasiya ug sa Pagpahiuli diha sa
Giya ngadto sa mga Kasulatan. Mahimo usab nimong ipakita kanila kon unsaon sa
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pag-access sa mga pakigpulong gikan sa mga lider sa Simbahan bahin niini nga
mga hilisgutan pinaagi sa pag-search sa LDS.org.)

Basaha og dungan ang mosunod nga mga sitwasyon, ug dayon hisguti ang mga pangutana nga
kasunod sa matag baruganan. Pangandami ang pagtabang sa higala nga gihulagway sa sitwasyon
aron masabtan unsaon sa paglihok inubanan sa pagtuo, pagtan-aw sa mga pangutana inubanan sa
panglantaw sa mahangturong kamatuoran, ug pagtinguha og dugang nga panabut gikan sa
balaanong gitudlo nga mga tinubdan. (Sa dili madugay makabaton kamo’g oportunidad sa pag-role
play niini nga sitwasyon kauban sa laing magkapares nga mga estudyante.)

Pipila sa imong mga higala dili mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Usa ka adlaw gipasabut nimo ang mahitungod ni Joseph Smith ug sa Pagpahiuli sa
ebanghelyo dihang usa sa imong mga higala, usa ka sinserong Kristiyano sa laing denominasyon,
nangutana, “Nganong gikinahanglan man nga ang Dios mopakita ni Joseph Smith nga ang
Kristiyanismo naa na man sa kalibutan ug daghang tawo ang mituo na sa Biblia?”

Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan:

• Unsaon man nimo sa paggamit ang mga doktrina ug mga doctrinal mastery passage nga atong
gitun-an aron matabangan ang imong higala nga makabaton og dugang pang panabut
mahitungod niini nga pangutana?

• Kauban sa mga kasulatan, unsa ang uban pang balaanong gitudlo nga mga tinubdan ang tingali
imong isugyot nga adtoon sa imong higala aron makabaton og dugang panabut?

Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong panglantaw:

• Sa pagkonsiderar sa pagtuo sa imong higala ngadto sa Dios ug ni Jesukristo, sa unsang paagi
nimo siya matabangan aron masusi ang pangutana gikan sa panglantaw bahin sa ilang
nahibaloan kon sa unsang paagi ang mga anak sa Dios mibiya sa kamatuoran sa ubang mga
panahon nga milabay? (Sama pananglit, mahimo nimong hisgutan kon sa unsang paagi ang mga
tawo mitalikod sa mga pagtulun-an sa mga propeta sama sa kang Noe ug Moises.)

• Unsaon man nimo sa pagdasig ang imong higala aron makonsiderar kon unsay iyang nahibaloan
ug gituohan mahitungod sa Dios ug sa Iyang tinguha sa pagtudlo sa Iyang mga anak kon
magsusi sa pangutana?

Lihukon inubanan sa pagtuo:

• Sa unsang mga pamaagi ang imong higala makagamit sa pagtuo sa Dios aron makakat-on sa
kamatuoran?

• Unsa kaha ang mahimo nimong idapit o idasig sa imong higala nga iyang buhaton nga
makalig-on sa iyang pagtuo?

Human sa igo nga panahon, iorganisar ang klase aron ang matag pares sa mga
estudyante makigtrabaho sa laing magkapares. Dapita ang usa ka parisan sa mga
estudyante nga maoy modala sa role sa higala nga dunay pangutana ug ang laing
pares maoy motubag sumala sa unsay ilang gihisgutan gamit ang tulo ka mga
baruganan. Kon ang usa ka pares may oportunidad na sa pagtubag, dapita ang
duha ka pares sa mga estudyante sa pagbaylo og mga tahas.

Ikonsiderar ang pagdapit sa pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin og butang
nga ilang nakat-unan o gibati gikan sa ilang diskusyon ug sa role play. Tapusa
pinaagi sa paghatag sa pipila ka mga estudyante og higayon nga makapaambit sa
ilang pagpamatuod bahin sa ulahing adlaw nga Pagpahiuli sa ebanghelyo pinaagi
ni Propeta Joseph Smith.
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Ribyu sa Doctrinal Mastery
Ribyuha ang mga doctrinal mastery passage kauban sa mga estudyante sa sunod
nga mga klase aron matabangan sila sa paghinumdom ug paggamit niini. Pangita
og mga oportunidad sa pagribyu niining mga kasulatan sa tibuok tuig nga
tingklase. Mahimo kang mogamit og mga kalihokan sama sa mosunod:

Iapud-apud ang blangko nga mga kard o gagmayng pirasong papel ngadto sa mga
estudyante. Dapita ang mga estudyante sa pagpili og pipila ka doktrinal mastery
passage nga ila nang natun-an niining tuiga ug isulat ang pakisayran sa tudling
diha sa matag kard. Sa pikas kilid sa kard, pasulati sa mga estudyante og
mahinungdanong mga pulong o ubang clue nga makatabang sa pag-ila sa tudling.
(Ang mahinungdanong mga pulong alang sa mga doctrinal mastery passage anaa
sa bookmark sa doctrinal mastery.)

Bahina ang klase ngadto sa mga grupo nga tinagurha o tinagutlo ka estudyante.
Dapita ang mga estudyante nga gamiton ang mga kard sa pag-quiz sa ubang
estudyante o sa mga estudyante sa ilang grupo. Ang estudyante mahimong
mopakita sa kilid sa kard nga may pakisayran ug hangyoon ang mga estudyante sa
pag-ila sa tudling, o mahimo nilang ipakita ang mahinungdanong mga pulong ug
hangyoon ang ubang mga estudyante sa pag-ila sa basahon ug kapitulo, ug tingali
sa bersikulo og mga bersikulo, kon asa makita kana nga doctrinal mastery passage.

Sa katapusan sa kalihokan, mahimo nimong hatagan og berbal o sinulat nga quiz
diin itugma-tugma sa mga estudyante ang mga pakisayran sa kasulatan alang sa
mga doctrinal mastery passage ngadto sa ilang mahinungdanon nga mga pulong.
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Mga Propeta ug
Pagpadayag
Pahinumdom: Ang mosunod nga mga kalihokan sa doctrinal mastery mahimong
buhaton sulod sa pipila ka sesyon sa klase o sa usa ra ka sesyon.

Pagsabut sa Doktrina (50 minutos)
Segment 1 (10 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga mga pangutana: Unsa ang ubang mga aspeto sa
atong Simbahan ang naghimo niini nga lahi? Dapita ang mga estudyante sa pagtubag.
Samtang motubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang ilang mga tubag.
Ipasabut nga usa sa aspeto nga nakalahi sa atong Simbahan gikan sa uban mao
ang atong pagtuo sa buhi nga mga propeta ug padayon nga pagpadayag.

Ipasabut nga ang Bag-ong Tugon naglangkob og tulo ka mga doctrinal mastery
passage nga makatabang nato aron atong mas masabtan ang hilisgutan
mahitungod sa mga propeta ug pagpadayag. Isulat sa pisara ang mosunod nga mga
pakisayran, ug hatagi ang mga estudyante og panahon sa pagbasa ug pagmarka o
pagbutang og mubo nga sulat sa matag tudling o passage sa lahi nga paagi nga
nagpaila nga usa kini ka doctrinal mastery passage: Juan 15:16; Mga Taga-Efeso
2:19–20; Mga Taga-Efeso 4:11–14.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa doctrinal nga hilisgutan 5,
“Mga Propeta ug Pagpadayag,” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa
Doctrinal Mastery. Hangyoa ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa
pagbasa og kusog sa nag-unang lima ka paragraph. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita sa mga pamahayag sa doktrina nga gisuportahan sa tulo ka
mga doctrinal mastery passage diha sa pisara.

Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an. Mahimo nimo silang
dapiton sa pagmarka o pagbadlis sa mosunod nga mga pamahayag sa doktrina:

• Ang usa ka propeta mao ang tawo kinsa gitawag sa Dios aron mamulong
alang Kaniya.

• Ang mga propeta nagpamatuod kang Jesukristo ug nagtudlo sa Iyang
ebanghelyo. Ilang ipahibalo ang kabubut-on ug tinuod nga kinaiya sa
Dios. Ilang sawayon ang pagpakasala, mopasidaan sa mga sangputanan
niini, ug motabang nga malikay kita sa pagkalingla.

• Atol sa mortal Niya nga pagpangalagad ug ingon man sa atong panahon,
giorganisar sa Ginoo ang Iyang Simbahan nga may pundasyon nga mga
propeta ug mga apostoles.

Segment 2 (5 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga doktrina: Ang propeta mao ang tawo nga gitawag sa
Dios nga mamulong alang Kaniya. Hangyoa ang mga estudyante sa pagbasa og
hilum sa Juan 15:16, nga mangita sa mga pulong nga nagtudlo niini nga doktrina.
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Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakit-an. Mahimo
nimong isugyot nga markahan nila ang mga pulong nga, “Kamo wala magpili
kanako, hinonoa ako ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo kaninyo.”

• Unsa ang gitudlo niini nga tudling o passage kanato kon sa unsang paagi ang
usa ka tawo mamahimo nga propeta?

• Ngano kaha nga importante ang pagkasabut nga ang mga propeta pinili ug
tinawag sa Dios ug dili sa tawo?

Ipasabut nga ang pulong nga giorden nagpasabut sa opisyal nga pagtugyan sa
awtoridad gikan sa Dios pinaagi sa pagpandong sa mga kamot.

• Ngano kaha nga importante man sa usa ka tawo nga tukma ang pagka-orden
aron makapamulong alang sa Dios?

Segment 3 (10 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompletong pamahayag: Ang mga propeta
nagpamatuod kang Jesukristo ug motudlo sa Iyang ebanghelyo. Ilang ipahibalo ang
kabubut-on ug tinuod nga kinaiya sa Dios. Ilang sawayon ang pagpakasala, mopasidaan
sa mga sangputanan niini, ug motabang nga malikay kita sa pagkalingla.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mga Taga Efeso 4:11–14.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa mga pulong nga nagsuporta sa
mga pamahayag sa doktrina nga gisulat sa pisara.

Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakit-an.

Ipasabut nga ang bersikulo 12 nagtudlo og tulo ka importanting hinungdan
nganong mitawag ang Dios og mga propeta. Mahimo nimong dapiton ang mga
estudyante sa pagmarka niining tulo ka mga hinungdan.

Bahina ang klase ngadto sa tulo ka grupo, ug i-assign ang matag grupo sa usa sa
mosunod nga mga pangutana nga hisgutan diha sa ilang grupo. (Awhaga ang mga
estudyante sa pag-refer ngadto sa mga pamahayag sa doktrina alang sa Mga
Taga-Efeso 4:11–14 nga gisulat sa pisara. Pahinumdumi sila nga kita mopaluyo sa
mga sakop sa unang kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles isip mga propeta.)

1. Unsa ang ubang mga paagi diin ang mga propeta makatabang sa paghingpit sa
mga Santos?

2. Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa “buhat sa pag-alagad” (bersikulo 12) nga
gihimo sa mga propeta?

3. Sa unsang paagi ang mga propeta mopalambo o molig-on sa Simbahan?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa Mga Taga-Efeso 4:13–14, nga mangita sa
ubang panalangin nga maoy resulta sa pagkaadunay buhing mga propeta sa
Simbahan.

Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakit-an.

• Sa unsang paagi ang mga propeta makatabang nato isip mga miyembro sa
Simbahan sa pagkab-ot sa “pagkahiniusa sa pagtuo” (bersikulo 13)? Ngano
nga importante man kini?
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• Sa unsang paagi ang mga propeta makatabang nato aron malikay nga
“igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa [sayop] nga tuluohan”
(bersikulo 14)?

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa sayop nga doktrina diin mitabang ang mga
propeta sa pagpanalipud kanato?

Ikonsiderar ang pagdapit sa mga estudyante sa pagtubag sa mosunod nga
pangutana diha sa ilang mga scripture study journal o mga class notebook:

• Sa unsang paagi ang bag-ong pakigpulong, pagtulun-an, o pagpamatuod gikan
sa usa ka propeta nakatabang nimo nga motubo ang imong kahibalo bahin ni
Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo o aron malikay sa pagkalingla?

Human sa igong panahon, dapita ang mga estudyante kinsa mibating komportable
sa paghimo niini nga ipakigbahin sa klase ang unsay ilang gisulat.

Segment 4 (10 minutos)
Isulat ang mosunod nga pamahayag sa doktrina nga gitudlo sa Mga Taga-Efeso
2:19–20 diha sa pisara: Atol sa Iyang mortal nga pangalagad ug usab sa atong panahon,
giorganisar sa Ginoo ang Iyang Simbahan nga dunay pundasyon nga mga propeta ug
mga apostoles.

Ipasabut nga gihimo ni Apostol Pablo ang iyang sulat ngadto sa mga Taga-Efeso
uban sa tinguha nga malig-on sa espirituhanong paagi, maprotektahan, ug
mahiusa ang mga miyembro sa Simbahan didto, ang uban kanila nagkahuyang sa
ilang pagtuo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mga Taga-Efeso 2:19–20.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa mga pulong nga nagsuporta sa
mga pamahayag sa doktrina nga anaa sa pisara.

Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakit-an.

• Ngano kaha sa imong hunahuna nga ang kahibalo nga giorganisar ni Kristo
ang Iyang Simbahan nga may pundasyon nga mga propeta ug mga apostoles
makalig-on sa mga Santos sa Efeso?

• Ngano kaha nga importante man nga ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw giorganisar usab nga dunay pundasyon nga mga
propeta ug mga apostoles?

Pares-parisa ang mga estudyante o bahina ngadto sa ginagmayng grupo, ug
hangyoa sila sa paghisgot sa mosunod nga pangutana:

• Daghang tawo ang mituo nga ang organisado nga relihiyon wala kinahanglana
hinoon ang mga inembento sa tawo. Unsaon kaha nimo sa paggamit ang
kamatuoran nga gitudlo diha sa Mga Taga-Efeso 2:19–20 sa pagtabang sa uban
aron masabtan ang kaimportante sa pagkahisakop ug pag-apil sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw?

Human sa igo nga panahon, dapita ang mga estudyante sa pagreport unsay ilang
nahisgutan.
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
Hangyoa ang klase sa pagpaminaw kon unsay gisulti ni Elder Christofferson
mahitungod sa katuyoan sa Simbahan. (Mahimo nimong hatagan og kopya sa
pamahayag ang matag estudyante.)

“Nakaamgo ko nga dunay mga tawo nga nagkonsiderar sa ilang kaugalingon
nga relihiyuso o espirituhanon apan misalikway sa pag-apil sa simbahan o bisan
sa panginahanglan alang niana nga institusyon. Ang relihiyusong buhat alang
kanila pangpersonal lamang. Apan ang Simbahan gihimo Niya nga maoy sentro
sa atong espiritwalidad—si Jesukristo. …

“… sa tunga-tunga sa panahon, si Jesus miorganisar sa Iyang buhat sa ingon
nga paagi nga ang ebanghelyo matukod og dungan sa daghang mga nasud ug sa
nagkalain-laing katawhan. Kini nga Simbahan ni Jesukristo gitukod nga may pundasyon nga
“mga apostoles ug mga propeta, nga niini si Jesukristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang’
[Mga Taga-Efeso 2:20]. Kini naglakip sa dugang nga mga opisyales sama sa mga seventy, elder,
bishop, priest, teacher, ug deacon. …

“Human sa apostasiya ug pagkabungkag sa Simbahan nga Iyang giorganisar samtang dinhi sa
yuta, ang Ginoo mitukod pag-usab sa Simbahan ni Jesukristo pinaagi ni Propeta Joseph Smith.
Ang karaang katuyoan nagpabilin: nga, isangyaw ang maayong balita sa ebanghelyo ni
Jesukristo ug ipahigayon ang mga ordinansa sa kaluwasan—sa laing pagkasulti, pagdala sa mga
katawhan ngadto kang Kristo” (“Nganong Anaa ang Simbahan,” Ensign o Liahona, Nob.
2015, 108).

• Sumala ni Elder Christofferson, unsa ang katuyoan sa Simbahan sa karaang
panahon ug sa karon?

Segment 5 (10 minutos)
Ribyuha uban sa mga estudyante ang Mga Taga-Efeso 2:19–20 ug ang mosunod
nga mga pamahayag sa doktrina: Atol sa Iyang mortal nga pagpangalagad ug usab
sa atong panahon, ang Ginoo miorganisar sa Iyang Simbahan diha sa pundasyon
sa mga propeta ug mga apostoles.

Ipasabut ang mga pulong nga “ulohang bato sa pamag-ang” sa bersikulo 20.
Ipasabut nga isip ang Ulohang Bato sa Pamag-ang, si Jesukristo nagpadayon sa
pagpangulo ug pagdirekta sa Iyang Simbahan pinaagi sa Iyang mga propeta ug
mga apostoles. Siya nagpadayag sa mga balaod alang sa tanang mga anak sa Dios
ug naggiya sa Iyang Simbahan pinaagi niining giorden nga mga sulugoon. Ang
mga balaod sa Dios naglakip sa doktrina, mga baruganan, kasugoan, ordinansa, ug
mga pakigsaad, ingon man usab ang mga polisiya ug ang mga pamalakad sa
Simbahan Iyang gipadayag pinaagi sa Iyang mga propeta.

Isulat sa pisara ang mosunod:

1. Mahangturong mga balaod

2. Mga balaod sa pagpangalagad sa priesthood ug pagdumala sa Simbahan
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Ipasabut nga ang ubang mga balaod nga gipadayag sa Ginoo mahangturon, sama
niadtong may mga kalabutan sa plano sa kaluwasan. Kini nga mga balaod dili
mausab. Apan, ang Ginoo mahimong mopasabut og piho nga mahangturon nga
mga balaod tungod sa katilingbanon nga mga kausaban ug sa panginahanglan sa
Iyang Simbahan o sa kalibutan. Isulat diha sa pisara ang dili mausab sunod sa
“Mahangturon nga mga balaod”.

Ipasabut nga aduna say mga balaod diha sa Simbahan nga mahimong usabon
sumala sa gisugo sa Ginoo pinaagi sa Iyang mga propeta. Kini naglakip sa mga
balaod nga maoy nagdumala sa pagpangalagad sa priesthood sa ebanghelyo ug sa
mga ordinansa niini, ug kalabut ngadto sa organisasyon ug pagdumala sa
Simbahan sa Ginoo ug sa Iyang katawhan. Pipila niining mga balaod mahimong
nagpasabut usab isip mga polisiya sa Simbahan o mga pamalakad. Samtang ang
mga propeta ug mga apostoles nagtinguha og inspirasyon sa Ginoo ug
magtinambagay sa usag usa, mahimo silang maghimo og mga kausaban niining
mga balaod pinasikad sa kabubut-on sa Ginoo. Kini nga mga kausaban nagtugot
sa Simbahan sa pagpalapad sa hapsay nga paagi sa tibuok kalibutan ug sa
pagsulbad sa nagkadaiyang mga kahimtang ug mga panginahanglan sa yuta. Isulat
diha sa pisara ang mahimong usabon sunod sa “Balaod sa pagpangalagad sa
priesthood ug pagdumala sa Simbahan”.

Aron matabangan ang mga estudyante nga masabtan ang kalainan tali sa
mahangturon nga mga balaod ug mga balaod sa pagpangalagad sa priesthood ug
pagdumala sa Simbahan, basaha og kusog ang mosunod nga mga ehemplo ug
pangutan-a ang mga estudyante kon asa kaha niini sa ilang hunahuna ang
gihulagway.

1. Hangtud sa mga tuig 1970, ang mga korum sa Seventy miorganisar og mga
stake sa tibuok Simbahan, ug ang mga kalalakin-an nga naorden ngadto sa
katungdanan o office sa Seventy mitrabaho diha sa ilang lokal nga mga area. Sa
tunga-tungang bahin sa 1970, si Presidente Spencer W. Kimball subling
miorganisar ug mipalapad sa Unang Korum sa Seventy isip usa ka korum sa
mga General Authority. (Mga balaod sa pagpangalagad sa priesthood ug
pagdumala sa Simbahan)

2. Ang hugot nga pagtuo ug paghinulsol gikinahanglan nato aron mouswag ug
mahimong sama sa atong Langitnong Amahan. (Mahangturong mga balaod)

3. Niadtong 1990, gihimo sa Simbahan nga parehason ang binulan nga
kontribusyon nga gikinahanglan alang sa mga galastuhan sa pagserbisyo sa
full-time nga mga misyonaryo bisan asa man sila gitawag sa pagserbisyo. Sa
wala pa kini, ang mga misyonaryo mibayad og lainlaing kantidad depende sa
galastohan sa pamuyo sa partikular nga area sa kalibutan diin siya gi-assign.
(Mga balaod sa pagpangalagad sa priesthood ug pagdumala sa Simbahan)

Sunod, bahina ang mga estudyante ngadto sa gagmayng grupo o
ipares-pares, ug hatagi ang matag usa og kopya sa mosunod nga

worksheet. Hangyoa sila nga magtinabangay sa pagbuhat ug sa pagkompleto sa
matching activity

MGA PROPETA UG PAGPADAYAG

41



Alang sa matag item, ilha kon usa ba kini ka ehemplo sa (A) mahangturon nga mga balaod (nga dili
mausab) o (B) mga balaod sa pagpangalad sa priesthood ug pagdumala sa Simbahan (nga
mahimong usabon)

_____ 1. Alang sa tanang may tulubagon, ang pagbunyag pinaagi sa pag-unlod ug
pagkumpirma gikinahanglan aron makasulod sa gingharian sa Dios.

_____ 2. Ubos sa balaod ni Moises, kadto lamang sa tribu ni Levi ang maka-orden ngadto sa
Aaronic priesthood.

_____ 3. Sa wala pa ang 1896, ang binulan nga mga miting sa pagpuasa ug pagpamatuod
gipahigayon sa adlawng Huwebes imbis sa Dominggo.

_____ 4. Sukad sa tunga-tungang bahin sa mga tuig 1800 hangtud sa 1978, ang mga
kalalakin-an nga kaliwat sa black African dili maorden ngadto sa priesthood.

_____ 5. Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles subling
mipasabut sa mga kamatuoran nga may kalabutan sa kaminyoon ug sa pamilya sa dihang miisyu
sila sa “Ang Pamilya Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” niadtong 1995.

_____ 6. Niadtong 2012, si Presidente Thomas S. Monson mipahibalo nga ang minimum nga
edad alang sa mag-serbisyo nga full-time nga misyonaryo mahimo nang 18 alang sa batan-ong
lalaki ug 19 sa batan-ong babaye.

_____ 7. Niadtong 2015, ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles miawhag sa mga miyembro sa Simbahan aron himoon nga tukma ang pagsunod sa
adlawng Ipapahulay nga usa ka mas dakong prayoridad.

I-correct ang worksheet isip tibuok klase aron makatubag kamo sa mga pangutana
o makahatag og dugang nga mga pagpasabut, ug makadapit sa mga estudyante sa
pagpakigbahin sa uban nga mga ehemplo niining duha ka mga kategoriya sa mga
balaod nga ilang mahunahunaan. (Ang mga tubag makita dapit sa katapusan
niining kasinatian sa pagkat-on.)

• Sa unsang paagi nga ang pagsabut sa mga kalainan tali sa mahangturon nga
mga balaod, nga dili mausab, ug sa mga balaod sa papangalagad sa priesthood
ug pagdumala sa Simbahan, nga mahimong usabon, makatabang nga atong
masabtan ang panginahanglan sa propreta kinsa makapamahayag sa
kabubut-on sa Ginoo?

Segment 6 (5 minutos)
Ribyuha uban sa mga estudyante ang Mga Taga-Efeso 2:19–20 ug ang mosunod
nga mga pamahayag sa doktrina: Atol sa Iyang mortal nga pagpangalagad ug usab
sa atong panahon, ang Ginoo miorganisar sa Iyang Simbahan diha sa pundasyon
sa mga propeta ug mga apostoles.

Pahinumdumi ang mga estudyante sa unsay nahisgutan sa miaging segment:
mahangturon nga mga balaod, nga dili mausab, ug mga balaod sa pagpangalagad
sa priesthood ug pagdumala sa Simbahan, diin mahimong usabon sa mga propeta
sa Ginoo samtang magtinambagay sila ug magtinguha sa giya gikan sa Ginoo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
Hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa mga detalye kon sa unsang paagi nga ang
mga propeta magtinguha og giya ug pagpadayag gikan sa Ginoo.
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“Atong gipaluyohan ang 15 ka mga lalaki kinsa giordinahan isip mga propeta,
manalagna ug tigpadayag. Kon moabut ang lisud nga problema—ug daw
mag-anam kini kalisud matag adlaw—kining 15 ka mga lalaki manlimbasug sa
pagsulbad sa problema, maningkamot nga makakita sa posibleng mga resulta sa
lain-laing mga solusyon, ug sila makugihong magtinguha sa pagpaminaw sa
tingog sa Ginoo. Human sa pagpuasa, pag-ampo, pagtuon, pagpamalandong, ug

pakigtambag uban sa akong mga Kaigsoonan mahitungod sa importante kaayong mga butang,
kasagaran makamata ko inig ka gabii uban sa dugang mga impresyon kabahin sa mga isyu nga
among gikabalak-an. Ug ang akong mga Kaigsoonan dunay sama nga kasinatian.

“Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles magtinambagay
sa usag usa ug mopakigbahin sa tanan nga gipasabut ug gipabati kanamo sa Ginoo sa
indibidwal ug tiningub nga paagi. Ug dayon motan-aw kami sa Ginoo nga moimpluwensya sa
Presidente sa Simbahan sa pagpahayag sa kabubut-on sa Ginoo.

“Kining propetikanhong proseso gisunod niadtong 2012 sa pag-usab sa minimum nga edad sa
misyonaryo, ug usab sa bag-o lang nga mga gidugang sa handbook sa Simbahan, isip resulta sa
paghimong legal sa kaminyoon sa mga sama og sekso sa ubang mga nasud. Napuno sa
kapuangod alang sa tanan, ug ilabi na sa mga bata, naningkamot mi og maayo sa pagsabut sa
kabubut-on sa Ginoo kabahin niini nga butang. Kanunay nga naghunahuna sa plano sa Dios sa
kaluwasan ug sa Iyang paglaum alang sa kinabuhing dayon alang sa matag usa sa Iyang mga
anak, among gikonsiderar ang dili maihap nga mga pag-usab ug mga kombinasyon sa posibleng
mga sitwasyon nga mahimong motumaw. Pabalik-balik kaming nag-abut sa templo sa pagpuasa
ug pag-ampo ug nagtinguha og dugang giya ug inspirasyon. Ug unya, sa dihang ang Ginoo
midasig sa Iyang propeta, si Presidente Thomas S. Monson, sa pagpahayag sa hunahuna sa
Ginoo ug sa kabubut-on sa Ginoo, ang matag usa kanamo niana nga sagradong higayon mibati
og espirituhanong kumpirmasyon. Among pribilehiyo isip mga Apostoles sa pagpaluyo sa unsay
gipadayag ngadto ni Presidente Monson. Ang pagpadayag gikan sa Ginoo ngadto sa Iyang mga
sulugoon usa ka sagrado nga proseso, ug mao usab inyong pribilehiyo ang pagdawat og
personal nga pagpadayag” (“Pagkahimo nga Tinuod nga mga Milenyal” [Tibuok Kalibutan nga
Debosyonal alang sa Young Adults, Ene. 10, 2016], broadcasts.lds.org).

• Unsa ang inyong nakat-unan mahitungod sa proseso nga sagubangon sa mga
propeta ug mga apostoles aron madawat ang pagpadayag sa paggiya sa
Simbahan?

• Sa unsang paagi nga kining kahibalo kon giunsa sa mga propeta sa
pagpangandam aron makadawat og pagpadayag makatabang nato kon kita
adunay mga pangutana mahitungod sa mga pagtulun-an o mga pamalakad sa
Simbahan? (Makahibalo kita nga ang mga propeta maampingon nga
nagtinguha ug nakadawat sa kabubut-on sa Ginoo, ug makahimo kita sa
pagsunod sa ilang mga ehemplo aron maandam ang atong kasingkasing sa
pagdawat og kumpirmasyon sa pagpadayag.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa mga kasinatian nga nakatabang
nila sa pagkahibalo nga ang mga propeta sa Dios gitawag aron sa pagsulit sa Iyang
mga pulong ug magdumala sa Iyang Simbahan. Hangyoa ang pipila ka mga
estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian uban sa klase. Mahimo usab
nimong ipakigbahin ang usa ka kasinatian ingon man ang imong pagpamatuod.
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Praktisanan nga Kalihokan (45–60 minutos)
Tabangi ang mga estudyante nga makapraktis sa paggamit sa tulo ka mga
baruganan sa Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo nga may kalabutan sa
doctrinal nga hilisgutan nga “Mga Propeta ug Pagpadayag”: lihukon inubanan sa
pagtuo, susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong
panglantaw, ug tinguhaon ang dugang panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o
gipili nga mga tinubdan.

Ang mga kalihokan niini nga seksyon mahimong itudlo sa mao gihapong sesyon sa
klase o sa lahi nga mga sesyon sa klase, mag-agad sa imong iskedyul ug sa
panginahanglan sa imong mga estudyante.

Kalihokan 1 (20–25 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga tulo ka mga pangutana:

• Lihukon inubanan sa pagtuo.

• 2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong
panglantaw.

• Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o gipili nga
mga tinubdan.

Hatagi ang matag estudyante og kopya sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan
[booklet, 2011], ug hangyoa sila sa pagpangita niini ug ilha ang nagkalahing mga
kinaiya nga maoy gipahimango sa buhing mga propeta nga atong likayan.

Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakit-an, ug sa paglista
sa pipila sa ilang mga tubag diha sa pisara.

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna nga duna silay higala nga lahi og
tinuohan nga nangutana, “Nagtuo ko nga daw lain kaayo nga ang mga Mormon
dili …” Dapita ang mga estudyante sa pagkompleto sa sentence gamit ang mga
gilista diha sa pisara.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon unsay buhaton aron
magamit nila ang tulo ka mga baruganan nga gisulat sa pisara aron

masaligon sila sa ilang pagtubag sa pangutana sa ilang higala. Ipasabut nga duna
silay oportunidad sa pag-role play niini. Ikonsiderar ang paggamit sa mosunod nga
mga pangutana aron matabangan ang mga estudyante nga maorganisar ang ilang
mga hunahuna. (Mahimo nga ihatag nimo kini nga mga pangutana ngadto sa mga
estudyante isip usa ka hand-out.)

Lihukon inubanan sa pagtuo:

• Unsa sa imong hunahuna ang paagi aron ang matinud-anon nimong pagsunod sa mga
pagtulun-an sa mga propeta makatabang nga imong matubag ang pangutana sa imong higala?

MGA PROPETA UG PAGPADAYAG

44



• Unsaon kaha nimo sa pagdapit ang imong higala sa paglihok inubanan sa pagtuo mahitungod sa
iyang pangutana?

Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturon nga panglantaw:

• Unsa ang imong nahibaloan mahitungod sa tahas sa mga propeta sa plano sa Langitnong
Amahan alang sa plano sa kaluwasan?

• Unsa ang pipila ka posibling sayop nga mga pagsabut o sayop nga mga hunahuna nga
mahunahuna sa imong higala mahitungod sa mga propeta?

• Sa unsang mga paagi ang mga propeta nakalig-on ug nakatabang nimo sa pagkat-on og daghan
pa mahitungod ni Jesukristo ug sa Langitnong Amahan?

Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan:

• Unsa nga mga tinubdan ang mahimo nimong gamiton aron makaangkon og mas dakong
panabut kon nganong ang mga propeta motambag kanato sa paglikay sa kinaiya nga
gipangutana sa imong higala? (Ikonsiderar ang paghatag og oras sa mga estudyante sa
pag-search sa mga pagtulun-an [sama sa anaa sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan], mga
pakigpulong, ug mga pagpamatuod gikan sa ulahing adlaw nga mga propeta nga makatabang
nila aron makasabut pa og dugang ug pagpasabut sa tambag ug mga pagtulun-an sa mga
propeta.)

Human sa igong panahon, ipares-pares ang mga estudyante ug papuli-puliha sila
sa pagpakigbahin sa usag usa kon unsaon nila sa pagsanong ang naa sa ibabaw
nga sitwasyon sa higala. Kon makahuman na ang tanan sa ilang bahin, ikonsiderar
ang pagtapos niining kalihokan pinaagi sa pagdapit sa pipila ka estudyante sa
pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod sa ulahing adlaw nga mga propeta.

Kalihokan 2 (10–15 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga tulo ka mga pangutana:

• Lihukon inubanan sa pagtuo.

• 2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong
panglantaw.

• Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga
tinubdan.

Basaha og kusog ang mosunod nga sitwasyon diha sa imong klase:

Duna kay higala sa imong korum o klase kinsa misugod sa pag-ikyas sa Mutual ug
sa Dominggo nga mga miting sa Simbahan. Mihukom ka nga makig-istorya kaniya
mahitungod niini. Mitubag ang imong higala, “Abi nimo, nagsugod ko og kalibug
nganong ang pagsimba og usa ka piho nga simbahan gikinahanglan. Dunay
daghang tawo nga maayo sa kalibutan nga wala magsimbahan og bisan unsa nga
simbahan, pasagdi lang pud mi sa amoa. Sa akong hunahuna basta magpakabuhi
sila og maayong kinabuhi ug maayo ang pagtagad nila sa uban, makasulod
gihapon sila sa langit.”
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• Unsa nga mga punto sa doktrina mahitungod sa mga propeta ug pagpadayag
ang makatabang sa imong higala aron masabtan ang kaimportante sa
matinud-anong pagtambong og mga miting sa Simbahan?

• Unsa kahay imong mahimo aron matabangan ang imong higala nga molihok
inubanan sa pagtuo, mosusi sa mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa
mahangturong panglantaw, ug magtinguha og dugang nga panabut pinaagi sa
balaanong gitudlo o gipili nga mga tinubdan aron masabtan pa ang dugang nga
panabut pinaagi sa kaimportante sa pagtambong og mga miting sa Simbahan?

Kalihokan 3 (15–20 minutos)
Pahinumdom: Kini nga praktis nga kalihokan gituyo sa pagtabang sa mga
estudyante nga maaplay ang mga doktrina nga ilang natun-an sa segment 5 ug 6 sa
seksyon nga “Pagsabut sa Doktrina” niining kasinatian sa pagkat-on.

Pahinumdumi ang mga estudyante sa mga baruganan sa pag-angkon og
espirituhanong kahibalo: lihukon inubanan sa pagtuo, susihon ang mga konsepto
ug mga pangutana inubanan sa mahangturong panglantaw, ug tinguhaon ang
dugang panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan. (Mahimo
nimong isulat kining mga baruganan diha sa pisara.)

Basaha og kusog ang mosunod nga sitwasyon:

Atol sa panihapon sa pamilya ang imong uyoan mipadayag sa iyang opinyon nga,
kon may igong sosyal nga pagpamugos, ang kasamtangang posisyon sa Simbahan
kabahin sa sosyal nga isyu mausab sa umaabut aron mas mahiuyon sa sitwasyon sa
katilingban. Aron sa pagsuporta niining pamahayag, gihisgutan niya nga ang
Simbahan miusab sa posisyon niini kalabut sa pamaagi sa dinaghan nga
kaminyoon ug magtugot sa mga miyembro nga kaliwat sa black African sa
paghupot sa priesthood ug makadawat og mga ordinansa sa templo. Ang uban nga
mga sakop sa pamilya mipahayag og laing mga opinyon kabahin nianang butanga
Gumikan niana nga panaghisgutan naghunahuna ka nga kon husto ang imong
uyoan, ug gipamalandungan nimo ang mosunod nga pangutana: Nganong ang
Simbahan usahay motugot ngadto sa sosyal nga pagpamugos sa paghimo og mga
kausaban sa polisiya? (Isulat kini nga baruganan diha sa pisara.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga magpraktis sa pag-aplay sa
mga baruganan sa pag-angkon og espirituhanong kahibalo, ingon man sa

doktrina nga gitudlo sa Mga Taga-Efeso 2:19–20, hatagi ang matag estudyante og
usa ka kopya sa mosunod nga handout ug hangyoa ang mga estudyante sa
pagsulat sa ilang mga tubag ngadto sa mga pangutana.

Lihukon inubanan sa pagtuo:

• Unsa nay inyong nahibaloan mahitugod sa mga propeta ug giunsa nila sa pagpangita og
pagpadayag?

• Unsa nga mga kasinatian nga inyong naangkon nga nagkumpirma nga ang Ginoo naggiya sa
Iyang Simbahan pinaagi sa pagpadayag ngadto sa Iyang mga propeta?

Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturon nga panglantaw:
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• Unsaon nimo pag-usab sa pangutana diha sa pisara aron makita kini gikan sa panlantaw sa
ebanghelyo ni Jesukristo ug sa plano sa kaluwasan?

• Unsa kaha ang pipila ka mga tumong nga si Jesukristo mihimo og kausaban, pinaagi sa Iyang
mga propeta, ngadto sa mga polisiya sa Simbahan o mga pamalakad?

Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o gipili nga mga tinubdan:

• Unsay laing balaanon nga gipili nga mga tinubdan nga inyong kadangpan aron makit-an ang
impormasyon kon sa unsang paagi gihimo ang mga kausaban sa paghimo og dinaghan nga
kaminyoon ug ang pagdili sa sakop nga kaliwat sa mga black African nga maordinahan sa
priesthood ug sa mga ordinansa sa templo?

Kon ang mga estudyante nagkinahanglan og tabang sa pagtultol sa balaanong
tinubdan nga gitudlo, ikonsiderar ang pagdirekta nila sa mosunod nga mga
tinubdan:

• Opisyal nga Pahayag 1 (naglakip sa pasiuna diha sa 2013 nga edisyon sa mga
kasulatan)

• “The Manifesto and the End of Plural Marriage” (LDS.org)

• Opisyal nga Pahayag 2 (naglakip sa pasiuna diha sa 2013 nga edisyon sa mga
kasulatan)

• “Race and the Church: All Are Alike unto God” (mormonnewsroom.org)

• “Race and the Priesthood” (topics.lds.org)

• “Elder Dallin H. Oaks’ Reaction to Priesthood Revelation”
(mormonnewsroom.org)

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian
diha sa klase. Kon may oras pa, mahimo nimong ikonsiderar nga pares pareson
ang mga estudyante ug hangyoon sila nga dulaon unsaon nila sa pagtubag kon ang
isyu kon motumaw pag-usab.

Ribyu sa Doctrinal Mastery
Hatagi ang mga estudyante og pipila ka minutos sa pagribyu sa mga doctrinal
mastery passage nga ilang nakat-unan niining tuiga sa ting-eskwela. Dapita ang
usa ka estudyante sa pagduol sa atubang sa classroom nga dala ang iyang mga
kasulatan. Hangyoa ang estudyante sa pagpakli ngadto sa usa ka doctrinal mastery
passage nga dili niya ipakita kang bisan kinsa. Pasulata ang estudyante og usa ka
pulong gikan sa doctrinal mastery passage diha sa pisara. (Awhaga ang estudyante
sa pagpili og mga mahinungdanong pulong o mga key word gikan sa tudling o
passage kay sa mga pulong sama sa ug o sa.)

Dapita ang uban pa sa klase sa pag-search sa ilang mga kasulatan sa doctrinal
mastery passage diin sa ilang hunahuna naggikan ang mao nga pulong. Kon walay
makakita sa sakto nga tudling o passage gamit ang usa ka pulong, hangyoa ang
estudyante sa pagsulat og laing pulong gikan sa doctrinal mastery passage diha sa
pisara. Sublia kini nga proseso hangtud dunay bisan usa lang ka estudyante ang
makapangita sa sakto nga tudling o passage. Dapita ang uban pa sa klase sa
pagpakli sa tudling, ug dapita ang mga estudyante nga dungan nila kining i-recite.
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Dayon sublia ang kalihokan gamit ang laing estudyante ug lahi nga doctrinal
mastery passage.

Mga tubag sa handout nga kalihokan: (1) A; (2) B; (3) B; (4) B; (5) A; (6) B; (7) A.
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Priesthood ug mga Yawe sa
Priesthood
Pahinumdom: Ang mosunod nga mga kalihokan sa doctrinal mastery mahimong
buhaton sulod sa pipila ka sesyon sa klase o sa usa ra ka sesyon.

Pagsabut sa Doktrina (20 minutos)
Segment 1 (7 minutos)
Ipakita ang usa ka yawe o pagdrowing og yawe sa pisara, ug hangyoa ang mga
estudyante sa paghulagway unsa ang gamit niini. Ipasabut nga migamit ang Ginoo
og analohiya o pagkumpara sa usa ka yawe aron matabangan kita nga makasabut
kon giunsa Niya sa pagdumala ang Iyang priesthood ug Iyang buhat dinhi sa yuta.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpulipuli sa pagbasa og kusog sa doctrinal
nga hilisgutan 6, “Ang Priesthood ug mga Yawe sa Priesthood,” nga naa sa
Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hangyoa ang klase sa
pagsunod ug badlisi ang mga pamahayag sa doktrina nga makatabang nila sa
pagsabut kon para sa unsa ang mga yawe sa priesthood ug kon unsay kalabutan
niini ngadto sa gahum sa priesthood.

• Giunsa sa pagpasabut unsa ang priesthood?

• Unsa nga mga pamahayag sa doktrina ang inyong nahibaloan nga naghatag og
katin-awan kon unsa ang mga yawe sa priesthood? (Mahimo nga hisgutan sa
mga estudyante ang pipila ka mga pamahayag sa doktrina gikan sa unsay ilang
nabasa. Kon makatubag na sila, dapita sila sa pagmarka sa mosunod nga
doktrina diha sa ikatulo nga paragraph: Ang mga yawe sa priesthood mao
ang mga katungod sa kapangulohan, o ang gahum nga gihatag sa Dios
ngadto sa tawo aron sa pagdumala ug paggiya sa gingharian sa Dios dinhi
sa yuta.)

Sa pagtabang sa mga estudyante nga mas masabtan kini nga doktrina, dapita sila
sa paggamit kon unsay ilang gimarkahan niining doctrinal nga hilisgutan samtang
hisgutan nila ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa nga koneksyon ang inyong nakita tali sa mga yawe sa priesthood ug sa
mga ordinansa?

• Unsa nga mga ordinansa sa priesthood ang nagkinahanglan og pagtugot
niadtong naghupot sa tukma nga mga yawe sa priesthood?

Tabangi ang mga estudyante sa pagsabut nga ang makaluwas nga mga ordinansa
(lakip ang pagbunyag, kumpirmasyon, ordinasyon ngadto sa Melchizedek
Priesthood [para sa mga lalaki], endowment sa templo, ug pag-seal sulod sa
templo) ang nagkinahanglan og pagtugot gikan sa usa ka lider sa priesthoood
kinsa naghupot sa mga yawe o kinsa naglihok ubos sa pagdumala sa tawo nga
naghupot niana nga mga yawe (tan-awa usab sa doctrinal nga hilisgutan 7, “Mga
Ordinansa ug mga Pakigsaad,” nga naa sa Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal
Mastery). Ang pagtugot gikinahanglan usab alang sa paghatag og ngalan ug
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pagpanalangin sa usa ka bata, pagpahinungod og lubnganan, paghatag og
patriyarkal nga panalangin, ug pag-andam, pagpanalangin ug pag-apud-apud sa
sakrament. Hinoon, ang mga naghupot sa Melchizedek Priesthood mahimong
mopahinungod sa lana, mangalagad sa masakiton, mohatag og inamahan nga mga
panalangin, ug mohatag og ubang panalangin sa kahupayan nga dili na mag-agad
pa og pagtugot gikan sa usa ka lider.

• Unsa ang koneksyon tali sa mga calling sa Simbahan, alang sa mga lalaki ug
babaye, ug sa tahas sa mga yawe sa priesthood?

Segment 2 (7 minutos)
Ribyuha uban sa mga estudyante ang mosunod nga doktrina: Ang mga yawe sa
priesthood mao ang mga katungod sa kapangulohan, o ang gahum nga gihatag sa
Dios ngadto sa tawo aron sa pagdumala ug paggiya sa gingharian sa Dios dinhi sa
yuta. Aron matabangan nga mapalawman pa sa mga estudyante ang ilang panabut
niini nga kamatuoran, hangyoa sila sa paghunahuna nga gihatagan sila og usa ka
sakyanan nga nagkinahanglan og yawe sa pagpaandar apan ang yawe wala ihatag.

• Nganong gikinahanglan man nimo ang yawe bisan og naa na nimo ang
sakyanan? (Bisan og naa na nila ang sakyanan, ang yawe gikinahanglan aron
makaandar ug modagan ang sakyanan.)

• Sa unsang paagi ang analohiya o pagkumpara may kalabutan kon sa unsang
paagi ang mga yawe sa priesthood gikinahanglan alang sa pagdumala sa
buluhaton sa priesthood ug sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta?

I-display o ihatag ang mga kopya sa mosunod nga pagpasabut ni Presidente
Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles bahin sa mga
yawe sa priesthood. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
pagpasabut nga gihimo ni Presidente Nelson. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon giunsa sa paghulagway ni Presidente Nelson ang mga yawe sa
priesthood.

“Ang mga yawe importante ug mahinungdanon. Kadaghanan kanato magdala
og mga yawe sulod sa atong mga bulsa o pitaka bisan asa ta moadto. Ang ubang
mga yawe dili lang kay importante ug mahinungdanon; mga bililhon kini, puno
sa gahum ug dili makita! Duna kini mahangturong kahulugan. Mao kini ang mga
yawe sa priesthood. …

“Ang priesthood mao ang awtoridad sa Dios nga gihatag ngadto sa tawo aron
mangalagad para sa kaluwasan sa katawhan. ‘Ang gahum sa paggiya niini nga mga
paningkamot naglangkob sa mga yawe sa Priesthood’ [Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: Joseph F. Smith (1998), 171]. Mailhan nato ang kalainan tali sa paghupot sa
priesthood ug paghupot sa mga yawe sa priesthood. Kon ang indibidwal gihatagan og yawe, dili
siya makadawat og dugang nga priesthood. Ang iyang nadawat mao ang katungod sa
pagdumala sa buhat sa priesthood” (“Keys of the Priesthood,” Ensign, Okt. 2005, 40).

• Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa gihimong pagpasabut ni Presidente
Nelson nga nakatabang nimo nga mas masabtan ang mga yawe sa priesthood?
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Dapita ang pipila ka estudyante nga magpulipuli sa pagbasa og hilum sa doctrinal
nga hilisgutan 6, “Ang Priesthood ug mga Yawe sa Priesthood,” nga naa sa
Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hangyoa sila sa pagpangita og
pipila ka mga ehemplo sa mga indibidwal kinsa naghupot og mga yawe sa
priesthood. Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakit-an.

• Kanus-a napanalanginan ang inyong kinabuhi sa tawo nga migamit sa mga
yawe sa priesthood?

Segment 3 (6 minutos)
Isulat ang Mateo 16:15–19 sa pisara, ug ipasabut nga usa kini ka doctrinal mastery
passage nga nagtudlo kanato mahitungod sa mga yawe sa priesthood. Dapita ang
mga estudyante sa pagmarka niini nga tudling o passage sa lahi nga paagi nga
nagpasabut nga usa kini ka doctrinal mastery passage. Awhaga sila sa
pagkonsiderar nga isulat ang mga key word o mahinundanong mga pulong diha sa
margin sa ilang mga kasulatan nga makatabang nila sa paghinumdom sa doktrina
nga gitudlo niini nga scripture passage mahitungod sa mga yawe sa priesthood.

Ipasabut nga ang Manluluwas kausa nangutana sa Iyang mga Apostoles kon si
kinsa Siya sa ilang hunahuna. Agig tubag, mipamatuod si Pedro nga nahibalo siya
nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Gipahayag dayon ni Jesus nga Iyang itugyan
kang Pedro ang mga yawe sa Iyang gingharian. Dapita ang pipila ka estudyante nga
magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo 15:16:15–19. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus kang Pedro mahitungod sa mga
yawe sa priesthood.

• Sumala sa bersikulo 19, unsa ang gisulti sa Manluluwas nga madawat ni Pedro
nga gahum sa pagbuhat human makadawat sa mga yawe sa gingharian, o sa
mga yawe sa priesthood? (Mobugkos ug moluag o mobadbad dinhi sa yuta ug
sa langit. Nagpasabut kini nga ang mga buhat sama sa mga ordinansa nga
gihimo ubos niini nga mga yawe sa priesthood balido ug magamit dinhi sa
mortalidad ug sa kahangturan, lakip ang pagbugkos, o pagsilyo, sa mga pamilya
sulod sa mga templo.)

• Sa unsang paagi magamit nimo kini nga doctrinal mastery passage aron
matabangan ang usa ka tawo nga makasabut sa kaimportante sa awtoridad nga
gihuptan sa propeta ug mga apostoles karon sa pagdumala sa buluhaton
sa Dios?

Pahinumdom: Kinahanglan nga maribyu nimo ang mga doctrinal mastery passage
kauban sa mga estudyante sa sunod nga mga adlaw aron matabangan sila nga
makahinumdom ug ila kining magamit. Pangita og mga oportunidad sa pagribyu
niining mga scripture passage sulod sa tibuok tuig nga tingklase.

Praktisanan nga Kalihokan (25-30 minutos)
Tabangi ang mga estudyante nga mapraktis ang paggamit sa tulo ka mga
baruganan sa Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo samtang hisgutan nila ang
doktrinal nga hilisgutan 6, “Ang Priesthood ug mga Yawe sa Priesthood,” nga naa
sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. (Mahimo nimong isulat kini
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nga mga baruganan diha sa pisara sa dili pa sugdan ang pagpraktis sa mga
kalihokan:

• Lihukon inubanan sa pagtuo.

• 2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong
panglantaw.

• Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o gipili nga
mga tinubdan.

Bahina ang klase ngadto sa tulo ka grupo, ug hatagi ang mga estudyante
diha sa matag grupo og kopya sa handout nga mohaum sa numero sa

ilang grupo. Hatagi ang matag grupo og 8–10 minutos sa paghisgot sa sitwasyon
ug sa mga pangutana nga naa sa ilang handout. Ipasabut nga human sa ilang
diskusyon sa grupo, ang matag estudyante dunay oportunidad nga makapraktis og
tubag sa gi-assign diha nila nga pangutana nga ang duha ka estudyante maggikan
sa laing duha ka grupo.

Grupo 1
Basaha ang mosunod nga sitwasyon sa tibuok grupo:

Nagserbisyo ka isip misyonaryo, ug ikaw ug ang imong kompanyon nagtudlo og usa ka investigator
mahitungod sa kaimportante sa bunyag. Dihang gidapit ninyo ang inyong investigator nga
magpabunyag, misanong siya sa pagpangutana, “Nganong kinahanglan pa man kong bunyagan og
usab? Nabunyagan na ko sa akong simbahan.”

Hisguti kon unsaon ninyo sa pagtabang ang inyong investigator pinaagi sa paggamit sa mga
baruganan ug mga pangutana nga gi-outline sa ubos:

Lihukon inubanan sa pagtuo:

• Unsa kaha ang mahimong buhaton sa inyong investigator aron molihok inubanan sa pagtuo
samtang naningkamot siya nga makasabut nganong kinahanglan siyang bunyagan pinaagi sa
katungod sa priesthood ug ubos sa pagdumala sa tawo nga naghupot sa mga yawe?

2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturon nga panglantaw:

• Sa unsang paagi ang pagkasabut bahin sa priesthood ug sa mga yawe sa priesthood
makatabang nga ang pangutana sa imong investigator mahatagan og bag-ong kahayag?

Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan:

• Sa unsa kaha nga paagi ang doktrina nga gitudlo diha sa Mateo 16:15–19 makatabang nga ang
imong investigator makakita og tubag sa iyang pangutana?

• Duna bay laing mga kasulatan nga makatabang sa imong investigator aron makasabut nganong
kinahanglan siyang bunyagan pinaagi sa tukma nga awtoridad?
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Grupo 2
Basaha ang mosunod nga sitwasyon sa tibuok grupo:

Usa ka higala mitug-an diha nimo nga nakahimo siya og seryuso nga mga sala lakip ang balaod sa
kaputli ug naningkamot nga maghinulsol. Sa imong pagtuon sa mga kasulatan, imong nakat-unan
nga ang bishop o branch president sa matag ward o branch sa Simbahan naghupot sa mga yawe sa
Aaronic Priesthood, nga naglakip sa mga yawe “sa ebanghelyo sa paghinulsol” (D&P 13:1).

Giawhag nimo ang imong higala nga makig-istorya sa iyang bishop, apan mitubag siya sa pag-ingon
nga, “Wa ko kahibalo nganong kinahanglan pa kong makigkita sa akong bishop. `Nasayud ko nga
kinahanglan kong mokumpisal sa akong nahimo, apan nakakumpisal na man ko sa Ginoo. Nag-ampo
ko og kapasayloan ug nag-usab na ko sa akong kinaiya. Nakaambit na ko sa sakrament. Nganong
kinahanglan pa man ko nga moadto sa bishop aron makadawat og kapasayloan sa Ginoo? Dili ba tali
na lang kini kanako ug sa Ginoo?”

Hisguti kon unsaon nimo sa pagtubag ang imong higala pinaagi sa paggamit sa mga baruganan ug
mga pangutana nga gi-outline sa ubos:

Lihukon inubanan sa pagtuo:

• Unsa kaha ang mahimo sa imong higala aron magamit ug malig-on ang iyang pagtuo sa
Manluluwas ug sa mga yawe sa priesthood nga Iyang gitugyan diha sa Iyang awtorisadong mga
sulugoon?

2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturon nga panglantaw:

• Sa unsang paagi ang pagkasabut bahin sa mga yawe sa priesthood nga gihuptan sa bishop
makatabang nga mahatagan og katin-awan ang pangutana sa imong higala?

Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan:

• Sa unsang paagi ang mga pulong nga naa sa Mateo 16:19 makatabang sa imong higala sa
pagsabut kon sa unsang paagi ang mga yawe sa priesthood nga gihuptan sa bishop may
kalabutan sa mahangturong mga panalangin nga mahimo niyang madawat, lakip ang
kapasayloan sa sala?

• Unsa ang uban pang balaanong gitudlo o gipili nga mga tinubdan ang maadtoan sa imong
higala alang sa dugang nga panabut?

Grupo 3
Basaha ang mosunod nga sitwasyon sa tibuok grupo:

Samtang nagbakasyon kauban sa imong mga paryente sulod sa usa ka semana, gihisgutan sa imong
pamilya ang pagpangita og usa ka ward o branch nga tambungan inig ka Dominggo. Ang imong
ig-agaw, nga usa ka priest sa Aaronic Priesthood, milingi nimo og miingon, “Nganong di na man
lang ta maghimo og kaugalingon natong sakrament miting? Usa ko ka priest ug makapanalangin ug
makaapud-apod sa sakrament, ug ikaw ug ang pipila sa ubang sakop sa pamilya makahatag sa mga
pag-ampo ug mga pakigpulong.”

Hisguti kon unsaon ninyo sa pagtubag ang gisugyot sa inyong paryente pinaagi sa paggamit sa mga
baruganan ug mga pangutana nga gi-outline sa ubos:

Lihukon inubanan sa pagtuo:

• Sa unsang paagi kaha ang inyong pamilya makapakita og pagtuo sa awtoridad niadtong
naghupot sa mga yawe sa pagdumala sa buhat sa priesthood, samtang magplano kon unsaon sa
pag-ambit sa sakrament atol sa ilang pagbakasyon?
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2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturon nga panglantaw:

• Sa unsang paagi ang pagkasabut sa doktrina sa mga yawe sa priesthood makatabang nga
mahatagan og katin-awan kon kanus-a ang usa ka naghupot sa priesthood makahimo og
ordinansa, sama sa pagpangalagad sa sakrament?

Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan:

• Unsa nga balaanong gitudlo o gipili nga mga tinubdan ang inyong maadtoan alang sa dugang
nga panabut kon kanus-a ang usa ka naghupot sa priesthood may katungod sa paghimo og usa
ka ordinansa sa priesthood?

Kon ang mga estudyante nagkinahanglan og tabang aron mahibaloan ang
balaanong gitudlo o gipili nga mga tinubdan nga may kalabutan sa mga pangutana
sa gi-assign nga mga sitwasyon diha nila, ikonsiderar ang pagdapit nila sa
pagpangita sa mosunod nga mga tinubdan:

Grupo 1: Doktrina ug mga Pakigsaad 22:2–4.

Grupo 2: Mosiah 26:12–15, 29–31; Elder C. Scott Grow, “Ngano ug Unsay Angay
Nakong Ikumpisal ngadto sa Akong Bishop?” New Era, Okt. 2013, 28–30; or
Liahona, Okt. 2013, 58–60.

Grupo 3: “Priesthood Ordinances and Blessings,” Handbook 2: Administering the
Church (2010), 20.1, LDS.org; Elder Dallin H. Oaks, “Ang mga Yawe ug Awtoridad
sa Priesthood,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 49–52.

Human mahisgutan sa matag grupo ang sitwasyon nga gi-assign sa ilaha ug kon
unsaon kaha nila sa pagtubag, ipahimutang ang mga estudyante sa grupo nga
tinagutlo nga naglangkob og usa ka estudyante gikan sa group 1, ang usa gikan sa
group 2, ug ang usa gikan sa group 3. Dapita ang matag estudyante sa pagbasa sa
iyang sitwasyon ngadto sa mga estudyante diha sa grupo ug dayon i-role play kon
unsaon niya sa pagtubag ang pangutana.

Human sa igo nga panahon, pagdapit og pipila ka estudyante nga mopakigbahin sa
ilang mga hunahuna ug mga pagpamatuod bahin sa mga panalangin gumikan sa
giya sa mga tawo nga naghupot sa mga yawe sa priesthood.

Ribyu sa Doctrinal Mastery
Aron matabangan ang mga estudyante sa paghinumdom sa mga kasulatan sa
doctrinal mastery nga ilang nakat-unan sa kurso, padrowinga ang matag
estudyante og 4 × 4 nga grid o mga square nga dunay upat ka kolum ug upat ka
row. Hangyoa sila nga numeruhan ang matag row gikan sa ibabaw hangtud sa
ubos ug isulat ang mga letra nga A, B, C, ug D sa ibabaw nga mga kolum.

A B C D

1

2

3
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Ribyuha ang mga doctrinal mastery passage o tudling nga nakat-unan sa mga
estudyante niini nga kurso. Dayon hangyoa sila nga i-random ang pagsulat ang 16
ka mga pakisayran sa doctrinal mastery passage diha sa grid o mga square. (Kon
ang nakat-unan sa mga estudyante wala kaabut og 16 ka mga tudling o passage,
mahimo nilang ibalik og isulat ang ubang mga tudling og sobra sa kausa. Kon
sobra sa 16 ang ilang nakat-unan, mahimo nimong padugangan nila ang mga row
o mga kolum sa grid kon gikinahanglan.)

Basaha og kusog ang porsyon sa usa sa mga doctrinal mastery passage samtang
ang matag estudyante mobutang sa iyang tudlo diha sa pakisayran sa ilang grid nga
sa iyang hunahunahuna motukma sa tudling o passage. Inig kahuman nimo og
basa, isulti og kusog ang pakisayran aron ma-check sa mga estudyante ang ilang
tubag. Kon nagtudlo sila sa sakto nga pakisayran pamarkahi nila kini og X.

Kon namarkahan sa estudyante ang upat ka mga square sa row sa bisan asa nga
direksyon, kinahanglan nga isulti niya og kusog ang “Doctrinal Mastery.” Mahimo
kang mopadayon hangtud ang tanan nakamarka na sa upat ka row o hangtud
namarkahan na sa mga estudyante ang tanan nilang mga square.
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Mga Ordinansa ug mga
Pakigsaad
Pahinumdom: Ang mosunod nga mga kalihokan sa doctrinal mastery mahimong
buhaton sulod sa pipila ka sesyon sa klase o sa usa ra ka sesyon.

Pagsabut sa Doktrina (20 minutos)
Segment 1 (10 minutos)
Isulat sa pisara ang pulong nga Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad. Dapita ang mga
estudyante sa pagpasabut kon unsaon nila sa paghatag sa kahulugan sa matag usa
niini nga mga pulong ngadto sa tawo nga tingali wala pa makapamilyar niini.

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa mga
paragraph ubos sa doctrinal nga hilisgutan 7, “Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad”
nga anaa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Hangyoa ang mga
estudyante sa pagsunod ug sa pagmarka sa mga pulong nga makatabang nila aron
mas masabtan unsa kining mga ordinansa ug mga pakigsaad.

Human sa igo nga panahon, dapita ang pipila ka estudyante sa pagreport unsay
ilang namarkahan. Ikonsiderar ang pagpangutana sa mosunod:

• Unsa kining makaluwas nga ordinansa?

• Unsa nga makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo ang imo nang
nadawat?

• Unsa ang gitudlo dinhi sa doktrinal nga hilisgutan kon nganong ang bunyag
gikinahanglan? (Dapita ang mga estudyante sa pagmarka sa mosunod nga
kamatuoran diha sa ilang kopya sa Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal
Mastery: Ang bunyag gikinahanglan sa usa ka tawo aron mahimong
miyembro sa Simbahan ni Jesukristo ug sa pagsulod sa celestial nga
gingharian.)

• Ngano kaha nga ang bunyag gikinahanglan man aron mahimong miyembro sa
Simbahan ni Jesukristo ug sa pagsulod sa celestial nga gingharian?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong sa hilum nga paagi kon kanus-a
sila gibunyagan ug gikumpirmahan nga usa ka miyembro sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Dapita ang pipila ka mga
estudyante sa pagpakigbahin kon diin sila gibunyagan, kinsa ang mibunyag nila, ug
sa bisan unsang impresyon o mga pagbati nga gusto nilang ipakigbahin
mahitungod sa ilang kasinatian.

Segment 2 (10 minutos)
Ribyuha kauban sa mga estudyante ang mosunod nga doktrina nga gitudlo diha sa
doktrinal nga hilisgutan nga “Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad” nga naa sa
Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal Mastery: Ang bunyag gikinahanglan sa usa
ka tawo aron mahimong miyembro sa Simbahan ni Jesukristo ug sa pagsulod sa
celestial nga gingharian.
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• Unsa nga scripture passage sa Bag-ong Tugon ang magsuporta niini nga
doktrina?

Dapita ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa Juan 3:5, mahimo kang
mosugyot nga markahan nila kini nga doctrinal mastery passage sa lahi nga paagi
aron dali ra nila kining mapangita. Ipasabut nga ang Juan 3 naglangkob sa mga
pagtulun-an sa Manluluwas ngadto sa usa ka Pariseo nga ginganlan og Nicodemo
kinsa nangtinguha nga makakat-on pa og dugang mahitungod sa ebanghelyo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 3:5. Hangyoa ang klase
sa pagsunod, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas nga gikinahanglan aron
makasulod sa gingharian sa Dios.

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga gikinahanglan aron makasulod sa
gingharian sa Dios?

• Unsang makaluwas nga ordinansa ang gipasabut sa “igaanak sa tubig”?

• Unsang makaluwas nga ordinansa ang gipasabut sa “igaanak … sa Espiritu”?

• Sa unsang paagi ang pagkadawat sa bunyag nakatabang sa imong paningkamot
nga mahimong takus aron makasulod sa celestial nga gingharian ug makapuyo
og balik kauban sa imong Langitnong Amahan?

Praktisanan nga Kalihokan (10 minutos)
Pahinumdumi ang mga estudyante sa tulo ka mga baruganan nga gilista diha sa
“Pang-angkon og Espirituhanong Kahibalo” nga seksyon sa Mahinungdanon nga
Dokumento sa Doctrinal Mastery, ug isulat kini sa pisara:

• Lihukon inubanan sa pagtuo.

• 2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong
panglantaw.

• Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o gipili nga
mga tinubdan.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makapraktis sa paggamit niini nga mga
baruganan nga may kalabutan sa mga pangutana mahitungod sa hilisgutan nga
“Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad,” basaha og kusog ang mosunod nga
sitwasyon:

Usa sa imong mga higala interesado nga makakat-on pa og dugang mahitungod sa
Simbahan ug nakadawat og mga leksyon gikan sa mga misyonaryo. Iya nang
nabasa ang ubang bahin sa Basahon ni Mormon, nakasimba og pipila ka higayon,
ug mipahayag og pagtuo sa gipahiuli nga ebanghelyo. Usa ka adlaw niana samtang
naglakaw mo pauli human sa diskusyon sa misyonaryo, miingon ang imong higala,
“Mituo ko sa unsay gitudlo kanako sa mga misyonaryo, apan dili ba ko mahimong
usa ka maayong tawo ug maayong Kristiyano bisan dili ko mabunyagan sa usa ka
partikular nga Simbahan?
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• Unsa ang pipila ka mga paagi nga imong madapit ang imong higala sa paglihok
inubanan sa pagtuo samtang nagkonsiderar sa pagdapit nga mabunyagan.

• Sa unsang paagi nimo matabangan ang imong higala aron makita ang iyang
pangutana mahitungod sa bunyag inubanan sa mahangturong panglantaw?
Unsa nga mga kamatuoran sa plano sa kaluwasan ug sa ebanghelyo ni
Jesukristo ang imong ikapakigbahin aron matabangan siya nga makasabut sa
mahangturong importansya sa ordinansa sa bunyag?

• Unsay imong mahimo aron matabangan ang imong higala nga nagtinguha og
dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o gipili nga mga tinubdan?

• Sa unsang paagi nimo magamit ang Juan 3:5 sa pagtabang sa imong higala?

Hatagi ang mga estudyante og pipila ka minutos sa pag-search sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan, o sa mga Hilisgutan sa Ebanghelyo (diha sa lds.org/topics) sa mga
entry bahin sa “Bunyag,” nga mangita og dugang nga impormasyon o mga
scripture passage nga tingali makatabang sa ilang higala sa iyang pangutana.
Human sa igo nga panahon, ipares-pares ang mga estudyante bahina sa
ginagmayng grupo, ug dapita sila sa pagpakigbahin sa usag usa sa unsay ilang
nakit-an. Hunahunaa ang paggahin og pipila ka panahon kauban ka sa matag
grupo aron imong mapaminaw ang ilang diskusyon ug makatanyag og tabang kon
gikinahanglan.

Mahimo nimong tapuson pinaagi sa pagdapit og usa o mas daghang estudyante sa
pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod sa kaimportante sa mga ordinansa ug
mga pakigsaad—ilabi na sa ordinansa sa bunyag—sa plano sa
Langitnong Amahan.

Ribyu sa Doctrinal Mastery
Ikonsiderar ang paggamit og mga quiz o test aron mahatagan ang mga estudyante
og mga oportunidad nga matestingan ang ilang panumduman sa mga doctrinal
mastery passage. Ang mga pangutana maglakip sa mga clue sama sa
mahinungdanong mga pulong o key word o mga pakisayran sa kasulatan, mga
kinutlo gikan sa mga tudling , o mga sitwasyon nga naghulagway sa mga
kamatuoran nga gitudlo niini nga mga tudling. Kini nga mga quiz o test mahimong
ihatag pinaagi sa pagbasa og kusog o sa pagsulat niini diha sa pisara o sa papel.
Human ang mga estudyante makakuha sa quiz, ikonsiderar ang pagpares sa dagko
og score nga mga estudyante ngadto sa mga estudyante nga gagmay ra og score.
Ang mga estudyante nga dagko og score motabang sa mga estudyante nga gagmay
ra og score aron masabtan ang epektibong mga paagi sa pagtuon ug mapalambo
ang pag-master sa mga doctrinal passage. Isip kabahin niini nga paningkamot, ang
magkapares mahimong motakda og tumong nga maka-score og mas taas kon
tipunon ang ilang duha nga score sa sunod nga quiz. Ikonsiderar ang paghimo og
tsart o bulletin board diin ika-display ang tumong sa mga estudyante ug makita
ang ilang paglambo.
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Kaminyoon ug Pamilya
Pahinumdom: Ang mosunod nga mga kalihokan sa doctrinal mastery mahimong
buhaton sulod sa pipila ka sesyon sa klase o sa usa ra ka sesyon.

Pagsabut sa Doktrina (25–30 minutos)
Segment 1 (10 minutos)
Isulat sa pisara ang 1 Mga Taga-Corinto 11:11. Ipasabut nga usa kini ka doctrinal
mastery passage, ug dapita ang mga estudyante sa pagpangita niini diha sa ilang
mga kasulatan ug pagmarka niini sa lahi nga paagi aron dali ra nila kining
mapangita. Ipasabut nga kini nga tudling o passage makatabang kanato nga
masabtan ang doctrinal nga hilisgutan sa Kaminyoon ug Pamilya.

Ipasabut nga sa usa ka sulat para sa mga miyembro sa Simbahan sa Corinto (sa
modernong adlaw nga Gresya) gitudlo ni Apostol Pablo ang mahitungod sa
kaminyoon. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 1 Mga
Taga-Corinto 11:11. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay
gitudlo ni Pablo mahitungod sa relasyon tali sa usa ka bana ug asawa.

Ipasabut nga ang “diha sa Ginoo” nagpasabut sa plano sa ebanghelyo sa Amahan,
nga naghimo kanatong makadawat og kinabuhing dayon ug mamahimong
sama Kaniya.

• Unsa man ang gisugyot niini nga bersikulo mahitungod sa panginahanglan sa
kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagbasa sa doctrinal nga hilisgutan 8,
“Kaminyoon ug Pamilya,” diha sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal
Mastery, nga mangita sa mga pamahayag nga makatabang nato nga masabtan ang
panginahanglan sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye sa plano
sa Dios.

Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakit-an. Dayon ipasabut
ang mosunod nga kamatuoran niana nga hilisgutan: Pinaagi lamang sa pagsulod
ug sa matinud-anong pagtuman sa pakigsaad sa celestial nga kaminyoon ang
usa ka lalaki ug usa ka babaye makatuman sa ilang balaanon, mahangturong
potensyal. Mahimo nimong isugyot nga isulat sa mga estudyante kini nga doktrina
diha sa ilang mga kasulatan tupad sa 1 Mga Taga-Corinto 11:11.

Segment 2 (5–10 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga doktrina: Pinaagi lamang sa pagsulod ug sa
matinud-anong pagtuman sa pakigsaad sa celestial nga kaminyoon ang usa ka lalaki ug
usa ka babaye makatuman sa ilang balaanon, mahangturong potensyal. Dapita ang mga
estudyante sa pagpangita sa doctrinal mastery passage sa Bag-ong Tugon nga
nagtudlo niini nga doktrina. Kon nakit-an na sa mga estudyante ang 1 Mga
Taga-Corinto 11:11, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa niini og kusog.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa classroom. Dayon
hangyoa ang estudyante nga ipataas ang iyang duha ka kamot.

• Sa unsang paagi parehas ang imong mga kamot?
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• Sa unsang paagi kini managlahi?

Hangyoa ang estudyante nga itago sa luyo ang usa niya ka kamot. Dayon
ipangutana sa klase ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa nga mga kalihokan ang lisud buhaton gamit ang usa ra ka kamot?

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo kon sa unsang paagi ang pagtrabaho gamit
ang duha ka kamot maghimo natong mas lig-on?

• Sa unsang paagi ang ehemplo mahitungod sa atong duha ka mga kamot dinhi
sa doctrinal nga kamatuoran may kalabutan mahitungod sa kaminyoon tali sa
usa ka lalaki ug usa ka babaye?

Ipasabut nga ang ubang mga tawo walay oportunidad nga makasulod sa pakigsaad
sa celestial nga kaminyoon niining kinabuhia. Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Howard W. Hunter:

“Walay panalangin, lakip nianang mahangturong kaminyoon ug mahangturong
pamilya, nga ikawang ngadto ni bisan kinsang takus nga indibidwal. Samtang
kini ingon og madugay—gani tingali lapas niining mortal nga kinabuhi—alang
sa uban ang pagkab-ot niini nga panalangin, dili kini ikawang” (“The Church Is
for All People,” Ensign, Hunyo 1989, 76).

• Ngano kaha nga importante ang pagsabut nga diha sa plano sa Langitnong
Amahan, ang tanang takus nga mga indibidwal sa katapusan adunay
oportunidad nga makasulod sa pakigsaad sa celestial nga kaminyoon ug
magbaton og mahangturong pamilya?

Segment 3 (10 minutos)
I-display o ihatag sa matag estudyante ang kopya sa mosunod nga pamahayag ni
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Dapita ang
usa ka estudyante sa pagbasa niini og kusog. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita og mga pagtulun-an diha sa doktrina nga ilang gitun-an mahitungod sa
kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug babaye.

“Human malalang ang kalibutan, si Adan gipapuyo sa Tanaman sa Eden. Labaw
sa tanan, hinoon, miingon ang Dios ‘dili maayo nga kinahanglan ang tawo
mag-inusara’ (Moises 3:18; tan-awa usab sa Genesis 2:18), ug si Eva nahimong
asawa ug kaabag ni Adan. Ang talagsaong panaghiusa sa espiritwal, pisikal,
mental, ug emosyonal nga kapasidad sa lalaki ug babaye gikinahanglan sa
pagpahinabo sa plano sa kalipay. … Ang lalaki ug babaye gituyo aron

magkat-on, maglig-on, mopanalangin, ug maghingpit sa usag usa” (“Kita Nagtuo sa
Pagkaputli,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 41–42).

• Sa unsang paagi ang mga pagtulun-an ni Elder Bednar may kalabutan sa
kamatuoran nga gitudlo diha sa 1 Mga Taga-Corinto11:11?
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Dapita ang mga estudyante sa pagtubag sa mosunod nga mga pangutana diha sa
ilang study journal:

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang mga kinaiya ug mga responsibilidad sa
mga lalaki ug mga babaye makasuporta sa usag usa sa kaminyoon ug sa
pamilya?

• Unsa nga mga hiyas ang posibling mapalambo sa usa ka bana ug asawa
gumikan sa ilang pakigsaad sa kaminyoon nga makatabang nila nga mahimong
mas mahisama sa Langitnong Amahan?

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian
diha sa klase.

Praktisanan nga Kalihokan (45–55 minutos)
Ang mosunod nga mga kalihokan makatabang sa mga estudyante nga
maimplementar ang mga baruganan nga ilang nakat-unan sa pagsugod sa tuig sa
kasinatian sa pagkat-on mahitungod sa pag-angkon og espirituhanong kahibalo.
Aron matabangan ang mga estudyante sa paghinumdom niini nga baruganan,
makatabang ang pagsulat niini diha sa pisara:

• Lihukon inubanan sa pagtuo.

• 2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong
panglantaw.

• Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o gipili nga
mga tinubdan.

Kini nga mga kalihokan mahimong itudlo sa mao gihapong adlaw o sa lain nga
adlaw, mag-agad sa imong iskedyul ug sa panginahanglan sa imong mga
estudyante.

Kalihokan 1 (20–25 minutos)
Pahinumdom: Kon gikinahanglan ipahaum ang mosunod nga sitwasyon sumala sa
kasinatian sa kinabuhi sa imong mga estudyante.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga sitwasyon:

Samtang nagpadayon og dugang nga edukasyon human sa misyon, imong
nahimamat ug nagsugod ka sa pakig-date og usa ka tawo nga dunay lig-ong
pagpamatuod ni Jesukristo, gitratar ka uban sa pagtahud, ug mitabang nimo nga
mahimong pinakamaayo ang imong kaugalingon. Paglabay sa panahon,
nagkahigugmaay kamo, ug nagsugod og hisgot mahitungod sa kaminyoon. Bisan
pa, sa dihang gikonsiderar ninyo ang pagminyo, nabalaka kamo mahitungod sa
mga makaluya ug hagit sa kaminyoon ug sa pagbaton og pamilya samtang
nag-eskwela, sa trabaho, ug pagsugod og panarbaho. Naghunahuna ka sa imong
kaugalingon, “Di ba kaha mas sayon ug mas maayo nga maghulat lang una ug di
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lang una idayon ang pagminyo ug ang pamilya hangtud nga mahuman ko sa high
school, mangita og trabaho nga maayog sweldo, ug magtigom og igong kwarta?”

• Nganong makatintal man nga dili una idayon o ang paglikay sa kaminyoon sa
ingon niini nga sitwasyon?

• Unsay imong mahimo aron lihukon inubanan sa pagtuo samtang
magkonsiderar kamo niini nga pangutana ug maghimo og mga plano alang sa
kaugmaon?

• Sa unsang paagi ang pagtinguha og balaanong giya makatabang nga ikaw
makahimo og maalamong mga pagpili bahin sa edukasyon, plano sa
panarbaho, kaminyoon, ug pamilya?

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna kon unsay ilang nahibaloan
mahitungod sa tahas sa kaminyoon ug pamilya diha sa plano sa kaluwasan.

• Sa unsang paagi ang doktrina nga atong gitun-an sa 1 Mga Taga-Corinto 11:11
may kalabutan niini nga sitwasyon?

• Unsaon nimo sa pagporma og usab, o pagsulti sa lahi nga paagi, kini nga
problema aron makonsiderar kini nga isyu gikan sa usa ka mahangturong
panglantaw? (Ang posibling mga ehemplo maglakip sa: Unsa man kahang
butanga ang dili na nako maangkon kon wala koy buhaton aron maminyo?
Unsa ang mga benipisyo ug panalangin sa karon ug sa kahangturan kon
himoong prayoridad ang kaminyoon ug pamilya sa akong kinabuhi?)

Bahina ang klase sa grupo nga tinagutlo ngadto sa tinagilma ka estudyante, ug
hatagi sila og 5–10 minutos sa pagpangita sa mga kasulatan, kon anaa, ang
pinakabag-ong mga pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya ug ubang mga
kapanguhaan alang sa dugang nga panabut nga makatabang nila nga magiyahan
ang ilang mga buhat ug mga desisyon mahitungod sa kaminyoon ug pamilya. Sa
paghatag og usa ka ehemplo, mahimo kang modapit og usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Thomas S. Monson
ngadto sa mga lalaki sa Simbahan:

“Kon kamo nabalaka kabahin sa pinansyal nga pagsangkap alang sa asawa ug
pamilya, mopasalig ako kaninyo nga walay angayang ikaulaw nianang
magtiayon nga kinahanglang magdaginot ug magtigum. Kasagaran nga atol
niining mahagiton nga mga panahon nga kamo mas magkasuod samtang kamo
nagkat-on sa pagsakripisyo ug paghimo og lisud nga mga desisyon” (“Gahum sa
Priesthood,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 67).

Dapita ang mga estudyante sa pagreport diha sa klase unsa nga mga kasulatan o
kapanguhaan ang ilang nakit-an nga may ikadugang sa panabut.

• Ngano kaha nga importante man ang paghimong prayoridad sa kaminyoon ug
pamilya sa imong kinabuhi?

• Unsa ang imong mahimo karon aron maandam ang imong kaugalingon sa
pag-establisar og mahangturong kaminyoon ug pamilya?
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Kalihokan 2 (25–30 minutos)
Basaha og kusog ang mosunod nga sitwasyon:

Samtang nakig-istorya ka sa imong igsoong lalaki usa ka gabii, mitug-an siya nimo
nga naglisud siya sa mga pagtulun-an sa Simbahan mahitungod sa kaminyoon sa
managsama nga sekso. Miingon siya, “Naglisud ko sa pagsabut nganong ang
Simbahan padayon sa pagtudlo nga sayop ang kaminyoon sa managsama nga
sekso. Nganong did-an man ang mga tawo sa ilang kalipay nga maggikan sa
paghimo sa sama og sekso nga mga relasyon?”

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon unsaon nila sa pagtubag kini
nga sitwasyon.

• Unsay imong mahimo aron lihukon inubanan sa pagtuo samtang maningkamot
ka nga matubag ang mga pangutana sa imong igsoon?

• Unsa ang mga paagi nga matabangan nimo ang imong igsoon nga molihok
inubanan sa pagtuo?

• Unsa nga doktrina ang atong nakat-unan gikan sa atong pagtuon sa 1 Mga
Taga-Corinto 11:11 nga makatabang aron masabtan nato ang isyu mahitungod
sa kaminyoon sa managsama nga sekso pinaagi sa panglantaw sa Ginoo?

• Unsa pa ang ubang doctrinal nga mga kamatuoran ang makatabang aron
makita nato ang problema sa kaminyoon sa managsama nga sekso inubanan sa
panglantaw sa Ginoo?

Aron matabangan ang mga estudyante nga madasig sa pagpangita sa
propetikanhong mga pagtulun-an alang sa dugang nga panabut,

iapud-apod ang mga kopya sa handout nga “Ngano nga Ang Kaminyoon
Mahinungdanon,” sa katapusan niining kasinatian sa pagkat-on. Gikuha kini gikan
sa “Ang Kaminyoon Mahinungdanon sa Iyang Mahangturong Plano,” ni Elder
David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Dapita ang mga
estudyante sa pagbasa niini kauban sa usa ka classmate ug mangita sa mga
kamatuoran mahitungod sa kaminyoon ug pamilya nga makatabang nila nga
masabtan ang isyu bahin sa kaminyoon sa managsama nga sekso.

• Unsaon nimo sa paggamit ang mga patulun-an ni Elder Bednar aron
matabangan ang imong igsoon nga makita ang isyu bahin sa kaminyoon sa
managsama nga sekso gikan sa panglantaw sa plano sa kaluwasan ug sa
ebanghelyo ni Jesukristo?

Pahinumdom: Mahimo nimong ikonsiderar ang paggamit og lahi o mas bag-o nga
pakigpulong gikan sa usa ka lider sa Simbahan agig puli sa usa nga naa sa
handout.

Ribyu sa Doctrinal Mastery
Aron matabangan ang mga estudyante nga mahinumdom ug mahibalo unsaon sa
pagpangita sa mga doctrinal mastery passage nga ilang nakat-unan niini nga tuig
nga pag-eskwela, paggamit og mga clue aron matabangan sila nga makapraktis
nga dali ra nilang mapangita ang mga passage o tudling diha sa ilang mga
kasulatan. Ang mga clue mahimong maglakip sa mga mahinungdanong mga
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timailhan o key word, mga kinatibuk-ang kahulugan sa pamahayag, doktrina ug
mga baruganan, ug mga ideya unsaon sa paggamit.

Ang scripture chase nga mga kalihokan, diin maglumba ang mga estudyante og
pangita sa mga doctrinal mastery passage, makatabang aron aktibo silang maapil
sa pagkat-on sa mga tudling. Ang scripture chase nga mga kalihokan kinahanglang
dili makapasakit o makapasilo sa Espiritu. Tabangi ang mga estudyante nga likayan
ang walay pagtahud nga paggamit nila sa mga kasulatan o mosubra ang
kompetisyon. Ikonsiderar nga makigkompetensya sila sa usa ka sumbanan kay sa
makigkontra sa usag usa. Sama pananglit, ang mga estudyante makiglumba sa
magtutudlo, o makiglumba sila aron masuta kon ang piho nga gidaghanon sa klase
makakita ba sa partikular nga tudling sa piho nga gidugayon sa gitakda nga oras.

Aron maandam ang mga estudyante sa pag-apil sa mga kalihokan sa scripture
chase, ikonsiderar ang paghatag nila og pipila ka minutos aron maribyu ang mga
pakisayran ug ang mga mahinungdanong timailhan sa mga doctrinal mastery
passage sa dili pa magsugod ang kalihokan. Pwede nilang himoon kini nga may
kapares, o mahimo nimong ribyuhon ang mga tudling sa tibuok klase.

Ngano nga Ang Kaminyoon Mahinungdanon
Elder David A. Bednar

Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Gikutlo gikan sa “Ang Kaminyoon Mahinungdanon sa Iyang Mahangturong Plano,” Ensign, Hunyo
2006, 82–87; o Liahona, Hunyo 2006, 50–55
Diha sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” ang Unang Kapangulohan ug ang
Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles namahayag nga “ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki
ug usa ka babaye gi-orden sa Dios ug ang pamilya mahinungdanon ngadto sa plano sa Tiglalang
alang sa walay katapusan nga destinasyon sa Iyang mga anak” [“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag
ngadto sa Kalibutan,” Ensign o Liahona, Nob. 2010, 129]. Kining mahinungdanon nga sentence
niana nga pamahayag nagtudlo kanato og daghan mahitungod sa kahulugan sa doktrina sa
kaminyoon ug naghatag og importansya sa kamahinungdanon sa kaminyoon ug sa pamilya sa plano
sa Amahan. Ang matarung nga kaminyoon usa ka sugo ug usa ka mahinungdanong lakang sa
proseso sa pagmugna og mahigugmaong relasyon sa pamilya nga magpadayon lapas sa lubnganan.

Duha ka lig-on nga mga katarungan sa doktrina makatabang kanato nga makasabut ngano nga ang
mahangturong kaminyoon importante sa plano sa Amahan.

Hinungdan 1: Ang kinaiyahan sa mga espiritu nga lalaki ug babaye mokompleto ug mohingpit sa
usag usa, mao nga ang mga lalaki ug mga babaye gitumong aron mouswag pagdungan ngadto sa
kahimayaan.

Ang mahangturong kinaiyahan ug kaimportante sa kaminyoon masabtan lamang pinaagi sa
nagpatigbabaw nga kinatibuk-ang kahulugan sa plano sa Amahan alang sa Iyang mga anak. “Ang
tanan nga mga tawo—lalaki ug babaye—gilalang diha sa panagway sa Dios. Ang matag usa
hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug … may kinaiya
sa pagkadios ug destinasyon” (“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Ensign o
Liahona, Nob. 2010, 129). Ang talagsaong plano sa kalipay naghimo sa mga espiritung anak nga
mga lalaki ug mga babaye sa Langitnong Amahan nga makaangkon og pisikal nga lawas, makasinati
sa kasinatian sa kalibutan, ug molambo sa kahingpitan.

“Ang pagkalalaki ug pagkababaye usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa kinabuhi
nga wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal, ug sa walay katapusan nga pag-ila ug katuyoan” [“Ang
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Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”] ug sa dakong bahin naghulagway kon si kinsa
kita, nganong nia kita sa yuta, ug unsay angay natong buhaton ug kab-uton. Alang sa balaanong
katuyoan, ang espiritu nga mga babaye talagasaon, lahi, ug hingpit nga ikatambayayong.

Human sa paglalang sa kalibutan, si Adan gipapuyo sa Tanaman sa Eden. Ilabi na, ang Dios miingon
“dili maayo nga kinahanglan ang tawo mag-inusara” (Genesis 2:18; Moises 3:18), ug si Eva
nahimong asawa ug kaabag ni Adan. Ang talagsaong panaghiusa sa espiritwal, pisikal, mental, ug
emosyonal nga kapasidad sa mga lalaki ug sa mga babaye gikinahanglan sa pagpahinabo sa plano
sa kalipay. Kon puro lalaki o puro babaye, dili matuman ang mga katuyoan sa iyang pagkalalang.

Sa balaanong plano, ang lalaki ug babaye gituyo nga mouswag og dungan ngadto sa pagkahingpit
ug kahingpitan sa himaya. Tungod sa ilang kalainan sa mga taras ug mga kapasidad ang mga lalaki
ug babaye matag usa nagdala ngadto sa relasyon sa kaminyoon og mga talagsaong panan-aw ug
mga kasinatian. Ang lalaki ug ang babaye nakatampo og lahi apan patas nga pagkausa ug
kahiusahan nga dili mahimo sa laing paagi. Ang lalaki mokompleto ug mohingpit sa babaye ug ang
babaye mokompleto ug mohingpit sa lalaki samtang magkat-on sila ug magkasinabut sa paglig-on
ug pagpanalangin sa usag usa. “Hinoon diha sa Ginoo ang babaye dili gawas sa lalaki ni ang lalaki
gawas sa babaye, diha sa Dios” (1 Mga Taga-Corinto 11:11; mga italics gidugang).

Hinungdan 2: Pinaagi sa balaan nga plano, ang lalaki ug babaye gikinahanglan aron sa pagdala sa
mga bata ngadto sa pagkamortal ug sa paghatag sa labing maayong kahimtang sa pag-alima ug
pag-amuma sa mga anak.

Ang sugo nga gihatag sa karaang panahon ngadto ni Adan ug ni Eva sa pagdaghan ug pagpuno sa
yuta nagpadayon gihapon karon. “Ang Dios misugo nga ang sagrado nga mga gahum sa paglalang
pagagamiton lamang tali sa lalaki ug babaye, kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa. … Mga
paagi diin ang mortal nga kinabuhi gilalang nga gipahimutang sa Dios” [“Ang Pamilya: Usa ka
Pamahayag ngadto sa Kalibutan”]. Sa ingon, ang kaminyoon tali sa lalaki ug babaye mao ang
gitugutang paagi diin ang mga espiritu didto sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta makaanhi sa
kalibutan. Ang kaputli sa wala pa ang kaminyoon ug hingpit nga pagkamaunungon diha sa
kaminyoon makaprotekta niining sagrado nga paagi.

Usa ka panimalay nga adunay mahigugmaon ug maunungon nga bana ug may asawa nga
magpahiluna sa talagsaong paagi diin ang mga bata maamumahan sa gugma ug pagkamatarung ug
diin ang espirituhanon ug pisikal nga panginahanglan makab-ot. Sama nga ang talagsaong kinaiya
sa mga lalaki ug mga babaye makatampo sa paghingpit sa relasyon sa kaminyoon, mao gihapon
kana nga mga kinaiya ang gikinahanglan kaayo sa pag-amuma, pagmatuto, ug pagtudlo sa mga
anak. “Ang mga anak adunay katungod nga matawo ngadto sa mga ginikanan kinsa naminyo, ug
maamumahan sa usa ka amahan ug sa usa ka inahan nga nagtahud sa mga panaad sa kaminyoon
uban sa hingpit nga pagkamaunungon” [“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”].
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Mga sugo
Pahinumdom: Ang mosunod nga mga kalihokan sa doctrinal mastery mahimong
buhaton sulod sa pipila ka sesyon sa klase o sa usa ra ka sesyon.

Pagsabut sa Doktrina (25 minutos)
Segment 1 (10 minutos)
Isulat sa pisara ang mosunod nga mga pangutana:

• Ngano nga ang Dios mihatag kanato og mga sugo?

• Nganong kinahanglan man nato kining sundon?

Dapita ang pipila ka estudyante sa pagbasa og hilum sa doctrinal nga hilisgutan 9,
“Mga sugo,” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery, nga
mangita og tubag sa mga pangutana nga gilista sa pisara.

• Ngano nga ang Dios mihatag kanato og mga sugo? (Aron matabangan kitang
molambo ug mahimong sama Kaniya. Ang mga sugo mao ang pagpakita sa
gugma sa Dios kanato.)

• Nganong importante alang nato ang pagsunod sa mga sugo sa Dios? (Ang
pagsunod sa mga sugo magtugot nga kita makapakita sa atong gugma sa Ginoo
ug maghatag kanato og kalipay ug mga panalangin.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa Juan 14:15, ug isugyot nga
markahan nila kini isip usa ka doctrinal mastery passage. Ipasabut nga human sa
Iyang katapusang panihapon kauban sa Iyang mga Apostoles sa wala pa ang Iyang
Pagkalansang, gitudloan ni Jesus ang Iyang mga Apostoles sa usa ka importanting
pagtulun-an kon unsay angay natong bation mahitungod sa pagtuman sa mga
sugo. Gahini og pipila ka minutos ang pagtabang sa mga estudyante sa
pagmemorya sa lokasyon ug teksto niini nga kasulatan, ug dayon ipangutana:

• Sumala niini nga bersikulo, unsa ang atong gipakita sa Manluluwas kon
gituman nato ang mga sugo? (Human makatubag ang mga estudyante,
mahimo nimong ikonsiderar ang pagsulat sa mosunod nga kamatuoran diha sa
pisara: Atong ikapakita ang atong gugma sa Manluluwas pinaagi sa
pagtuman sa Iyang mga sugo.)

• Ngano kaha nga ang pagtuman sa mga sugo nagpakita sa atong gugma sa
Manluluwas?

Segment 2 (5 minutos)
Dapita ang mga estudyante nga isulat ang cross-reference nga Mateo 22:36–39 sa
kilid o margin sa ilang mga kasulatan tupad sa Juan 14:15. Dayon ipapakli nila ang
Mateo 22:36–39, ug dapita sila sa pagmarka niini isip usa ka doctrinal mastery
passage.
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Aron matabangan ang mga estudyante nga masabtan ang kinatibuk-ang
kahulugan niini nga tudling o passage, hangyoa sila sa pagbasa og hilum sa Mateo
22:34–36, nga mangita sa pangutana nga gipangutana ngadto sa Manluluwas.

• Unsa ang gipangutana sa abogado ngadto sa Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:37–39. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag sa Manluluwas.

• Unsa ang gideklarar sa Manluluwas nga duha ka dagkong mga sugo?
(Kinahanglang mahibaloan sa mga estudyante ang mosunod nga doktrina: Ang
duha ka dagkong mga sugo mao ang paghigugma sa Ginoo nga imong
Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok
mong salabutan ug paghigugma sa imong silingan sama sa imong
kaugalingon.)

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa sa ikaduhang paragraph sa doctrinal
nga hilisgutan 9, “Mga Sugo” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa
Doctrinal Mastery. Dapita ang klase sa pagsunod, nga mangita sa relasyon tali sa
paghigugma sa Dios ug sa paghigugma sa uban.

• Unsa man ang relasyon tali sa paghigugma sa Dios ug paghigugma sa uban?

• Ngano kaha nga mao man kini ang duha ka dagkong mga sugo?

Awhaga ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsay ilang mabuhat aron
mapakita nila ang ilang paghigugma sa Dois ug sa mga nakapalibut nila.

Segment 3 (5 minutos)
Hangyoa ang mga estudyante sa paghinumdom sa gitudlo ni Jesukristo kon unsa
ang duha ka dagkong mga sugo ug pag-ila sa doctrinal mastery passage nga
nagtudlo niini nga kamatuoran.

Aron matabangan ang mga estudyante nga mas makasabut sa Mateo 22:36–39 ug
sa doktrina nga ang duha ka dagkong mga sugo mao ang paghigugma sa Ginoo
nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, kalag, ug hunahuna ug paghigugma
sa imong silingan sama sa imong kaugalingon, dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 22:40. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita
kon unsay gisulti ni Jesukristo mahitungod sa duha ka dagkong mga sugo.

• Unsa ang gisulti ni Jesus mahitungod niini nga mga sugo? (Ang tanang sugo
nga gitudlo diha sa balaod ug sa mga propeta—nga duha ka nag-unang
dibisyon sa mga kasulatan nianang higayuna—nagasukad, o gibase, dinhi
niining duha ka dagkong mga sugo.)

Mahimo kang mag-display o mohatag og mga kopya sa mosunod nga pamahayag
ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan. Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa pamahayag. Hangyoa ang klase sa pagsunod,
nga mangita kon nganung ang tanang mga sugo nagsukad sa duha ka dagkong
mga sugo.
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“Unsa katin-aw nga pagkasulti sa Manluluwas dihang Siya miingon nga ang
matag lain nga kasugoan nanukad sa baruganan sa gugma. Kon dili nato
mabaliwala ang dagkong mga balaod—kon tininuod natong nakat-unan ang
paghigugma ngadto sa atong Langitnong Amahan ug sa atong isigkatawo sa
tibuok natong kasingkasing, ug hunahuna—ang tanan mapahimutang sa
angayang butanganan” (“Ang Gugma sa Dios,” Ensign o Liahona, Nob.

2009, 24).

• Sa unsang paagi ang ubang sugo nagasukad sa duha ka dagkong mga sugo?

Human ang mga estudyante may igo nang panahon sa pagtubag, dapita sila sa
pagbasa sa katapusang tulo ka paragraph sa doctrinal nga hilisgutan 9, “Mga Sugo”
nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Awhaga sila sa
pagmarka sa pipila ka ubang mga sugo nga gilista diha aron makonsiderar sa
unsang paagi ang kamasulundon niini nagpakita sa atong gugma alang sa Dios ug
alang sa uban.

Segment 4 (5 minutos)
Isugyot nga isulat sa mga estudyante ang cross-reference nga Mateo 5:14–16 sa
kilid o margin sa ilang mga kasulatan tupad sa Mateo 22:36–39. Ipasabut nga sa
Wali sa Bukid, gitudlo sa Manluluwas kon sa unsang paagi atong ikapakita ang
gugma sa Dios ug ngadto sa uban. Ipapakli sa mga estudyante ang Mateo 5:14–16,
ug dapita sila sa pagmarka niini isip usa ka doctrinal mastery passage. Ipasabut nga
dinhi niining mga bersikulo, gihatagan sa Manluluwas ang Iyang mga disipulo sa
sugo nga mao ang usa sa pinakaimportanting paagi nga kita makapakita sa atong
gugma para sa tanan nga naa sa atong palibut ug alang sa Dios.

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Mateo 5:14–16 nga mangita
kon unsay gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo.

• Unsa kaha ang buot ipasabut sa “pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa
atubangan sa mga tawo” (Mateo 5:16)?

• Sa unsang paagi kini nga doctrinal mastery passage makatabang aron atong
masabtan ang usa ka paagi nga atong ikapakigbahin ang ebanghelyo niadtong
naglibut kanato? (Kon magtuman kita sa mga sugo ug mopakita og matarung
nga ehemplo, kadtong naglibut kanato makakita sa atong mga pagpili ug sa
mosangput nga mga panalangin ug tingali mas bukas sila sa pagdawat sa
ebanghelyo.)

Dapita ang mga estudyante nga isulat ang baruganan nga makatudlo kita sa
ebanghelyo ngadto sa uban pinaagi sa atong maayong ehemplo tupad sa
Mateo 5:14–15.

Pangutan-a ang mga estudyante kon natudloan na ba sila o nalig-on tungod sa
ehemplo sa usa ka higala o sakop sa pamilya kinsa mipili sa pagtuman sa mga
sugo. Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga
kasinatian kon komportable sila sa paghimo niini.

Ikonsiderar ang pagdapit og mga estudyante nga isulat ang cross-reference nga
Juan 14:15 sa kilid o margin sa ilang mga kasulatan tupad sa Mateo 5:14–16. Kon
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may oras ka atol sa klase, tabangi ang mga estudyante sa pagpangita sa mga
bersikulo nga ilang gisulat diha sa mga kilid o margin isip kabahin niini nga
kalihokan sa doctrinal mastery, ug hatagi sila og panahon nga magmemorya
niining mga bersikulo sa kasulatan.

Tapusa pinaagi sa paghatag sa imong pagpamatuod bahin sa mga baruganan nga
gihisgutan diha sa doctrinal nga hilisgutan nga “Mga Sugo” nga naa sa
Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery.

Praktisanan nga Kalihokan (20 minutos)
Ang mosunod nga kalihokan makatabang sa mga estudyante aron lihukon ang tulo
ka mga baruganan nga ilang nakat-unan diha sa “Pag-angkon og Espirituhanong
Kahibalo” nga naa sa Mahinungdanon nga Dokumento sa Doctrinal Mastery. Aron
mapahinumduman ang mga estudyante niini nga mga baruganan, makatabang
ang pagsulat niini diha sa pisara:

• Lihukon inubanan sa pagtuo.

• 2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturong
panglantaw.

• Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo o gipili nga
mga tinubdan.

Dapita ang mga estudyante sa pagribyu sa doctrinal nga hilisgutan 9, “Mga Sugo,”
nga naa sa Mahinungdanong Dokumento sa Doctrinal Mastery, ug dayon pangutan-a
sila kon unsa kaha nga sugo ang lisud sundon sa usa ka batan-on kon siya walay
tin-aw nga panabut sa katuyoan niini. Ilista sa pisara ang ilang mga tubag.

Dapita ang mga estudyante sa pagtrabaho nga magkapares ug pagpili og
usa sa mga sugo gikan sa lista nga naa sa pisara. Hatagi ang matag pares

og kopya sa mosunod nga handout, ug hangyoa sila sa pagbasa niini ug paghisgot
sa ilang mga tubag sa mga pangutana.

Lihukon inubanan sa pagtuo:

• Unsay imong mahimo aron maawhag ang usa ka tawo sa paglihok inubanan sa pagtuo samtang
naglisud siya sa pagsabut nganong gihatag sa Dios kini nga partikular nga sugo?

2. Susihon ang mga konsepto ug mga pangutana inubanan sa mahangturon nga panglantaw:

Ribyuha ang doktrina nga gitudlo sa Juan 14:15; Mateo 5:14–16; ug Mateo 22:36–39.

• Sa unsang paagi ang doktrina nga gitudlo dinhi niini nga mga tudling o passage makatabang og
tawo aron mas makasabut sa sugo nga imong gipili?

• Unsa pa ang ubang kamatuoran ang makatabang sa paghatag og mahangturong panglantaw
kay sa kalibutanong panglantaw sa sugo nga imong gipili?

Tinguhaon ang dugang nga panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan:
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• Unsa ang bag-o lang gitudlo sa mga propeta sa Dios nga makatabang og usa ka tawo aron
makasabut sa kaimportante sa pagsunod sa sugo nga imong gipili? (Mahimo kang mo-refer sa
mga gipamahayag sa mga sakop sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles nga anaa sa LDS.org ug sa mga magasin sa Simbahan.)

Human ang mga estudyante adunay igong panahon sa paghisgot niini nga mga
pangutana, dapita sila sa pag-apil sa usa ka role play. Ipa-role play sa usa ka
estudyante gikan sa matag pares sama nga siya ang tawo nga naglisud sa pagsabut
nganong gi-require sa Ginoo ang Iyang mga anak sa pagsunod sa mga sugo nga
maoy gipili sa magkapares. Patabangi sa laing estudyante ang naglisud nga
indibidwal sa paglihok inubanan sa pagtuo, pagsuta sa mga konsepto ug mga
pangutana inubanan sa mahangturong panglantaw, ug pagtinguha sa dugang nga
panabut pinaagi sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan. Hatagi ang mga
estudyante og mga 10 minutos sa pag-role play sa ilang sitwasyon.

Human ang mga estudyante dunay igong panahon sa pagkompleto sa role-play,
ikonsiderar ang paghisgot sa pipila ka mosunod nga mga pangutana sa tibuok
nga klase:

• Unsa ang mga paagi diin kita makapili nga molihok inubanan sa pagtuo kon
dili nato masabtan ang piho nga sugo o nakita nga lisud ang pagtuman niini?

• Giunsa nimo sa pagtabang ang imong higala sa pagsuta sa iyang partikular nga
pangutana o problema mahitungod sa usa ka sugo nga may mahangturong
panglantaw?

• Unsa nga balaanong gitudlo o gipili nga mga tinubdan ang imong gigamit sa
pagtubag sa pangutana o pag-awhag sa naglisud nimong higala sa pagpangita
og dugang nga panabut?

Tapusa ang kalihokan pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa pagpakigbahin og
bisan unsang pagtulun-an nga ilang naangkon samtang miapil sila niini nga
kalihokan.

Ribyu sa Doctrinal Mastery
Dapita ang mga estudyante sa pagpangita diha sa mga doctrinal mastery passage
sa Bag-ong Tugon ug sa pagpili og usa nga naglangkob sa doktrina o baruganan
diin sila adunay pagpamatuod. Dapita sila sa pagpamatuod niini nga doktrina o
baruganan ug mopakigbahin sa mga kasinatian nga nakatabang nila sa
pag-angkon og pagpamatuod mahitungod niini. Samtang ang mga estudyante
mopakigbahin sa ilang mga pagpamatuod, ang Espiritu Santo mopamatuod sa
doktrina o kamatuoran nga ilang gipamatuod. Ang ilang mga pagpamatuod
mahimong modasig usab sa uban aron molihok inubanan sa pagtuo.
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