




Mga Learning Assessment sa Seminary

Gimantala sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Dakbayan sa Salt Lake, Utah



Ang mga komentaryo ug mga koreksyon pasalamatan. Palihug ipadala kini ngadto sa:

Seminaries and Institutes of Religion Information Services
50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-0008 USA
Email: si-research@ldschurch.org

Palihug isulat ang imong kompleto nga pangalan, address, ward, ug stake. Siguroa nga mabutang ang ulohan
[title] sa learning assessment o giya sa pagtuon. Dayon ihatag ang imong mga komentaryo.

© 2016 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc.
Tanang mga katungod gigahin.

Giimprinta sa Tinipong Bansa sa Amerika
Version 1, 12/16

Pagtugot sa Iningles: 8/16
Pagtugot sa paghubad: 8/16

Hubad sa Seminary Learning Assessments
Cebuano

PD60002566 853

mailto:si-research@ldschurch.org?bcc=si-publishing@ldschurch.org&subject=Seminary Learning Assessments PD60002566


Mga Sulod
Pasiuna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . v

Overview sa Mga Learning Assessment  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . vii
Pag-atiman sa mga Estudyante nga may mga Kakulangan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ix

Mga Giya sa Pagtuon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Doktrina ug mga Pakigsaad 1–75 ug Joseph Smith—Kasaysayan  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Doktrina ug mga Pakigsaad 76–Opisyal nga Pahayag 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Daang Tugon: Genesis–Ruth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Daang Tugon: 1 Samuel–Malaquias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Bag-ong Tugon: Mateo–Juan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Bag-ongTugon: Mga Buhat–Pinadayag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Basahon ni Mormon: 1 Nephi 1–Alma 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Basahon ni Mormon: Alma 17–Moroni 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20





Pasiuna





Overview sa Mga Learning
Assessment
Ang mga learning assessment makatabang sa mga estudyante nga makasabut,
makagamit, ug makapamatuod sa importante nga mga doktrina ug mga
baruganan. Ang malampusong pagkompleto sa mga learning assessment alang sa
kurso gikinahanglan aron makapasar.

Isip mga teacher o mga administrator, kamo makaandam sa pagtabang sa
mga estudyante nga malampusong makakompleto sa mga learning

assessment pinaagi sa pagtan-aw sa video “Best Practices for Learning
Assessments” (8:30). Kon mo-prompt ang video ninyo, ribyuha ug kompletuha ang
mga seksyon sa dokumento “Best Practices for Learning Assessments.”

Makatabang usab kamo sa mga estudyante nga malampusong makakompleto sa
mga learning assessment pinaagi sa kanunay nga pagtudlo, paghatag og
gibug-aton, ug pagribyu sa importante nga mga doktrina ug mga baruganan sa
tibuok kurso. Gihatag ang mga giya sa pagtuon aron sa pagtabang sa mga
magtutudlo ug mga estudyante pag-ila sa pipila ka importante nga mga doktrina
ug mga baruganan sa kurso.

Ang learning assessment software makatabang ninyo sa pagpangalagad sa learning
assessment ug makakolekta og dali sa mga resulta. Kamo adunay duha ka opsyon
sa pagpangalagad sa assessment.

• Online. Kini nga opsyon nagtugot sa mga estudyante sa paggamit og computer
o mobile device sa pagkompleto sa learning assessment. Ang assessment
awtomatik nga hatagan og score, ug ang mga estudyante makadawat og report
nga nagpakita sa ilang score ug unsa nga pangutana ang wala nila matubag.

• I-print. kini nga opsyon nagtugot sa mga estudyante sa paggamit og papel ug
lapis sa pagkompleto sa learning assessment. Ang matag bubble sheet adunay
talagsaon nga code alang sa matag estudyante. Inyong i-scan ang mga bubble
sheet, ug kini awtomatik nga hatagan og score.

Ang software training anaa sa mosunod nga mga pinulongan:

Chinese

English

French

German

Italian

Japanese

Korean

Portuguese

Russian
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Spanish

OVERVIEW SA MGA LEARNING ASSESSMENT
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Pag-atiman sa mga
Estudyante nga may mga
Kakulangan
Ang katuyoan sa pag-atiman atol sa pag-assess mao ang paghimo sa mga
estudyante nga dunay piho nga mga panginahanglan, mga kakulangan, o mga
problema sa panglawas nga makasalmot sa pag-assess sa patas nga basihan ngadto
sa ubang mga estudyante. Ang mga magtutudlo kinahanglang mohimo og tukma
nga pag-atiman aron matubag ang piho nga mga panginahanglan, mga
kakulangan, o mga problema sa panglawas sa ilang mga estudyante. Ang mosunod
mao ang mga giya nga ikonsiderar samtang mag-atiman ka sa imong mga
estudyante:

1. Ilha ang mga estudyante nga may piho nga mga panginahanglan o kakulangan.
Personal nga pakig-istoryahi ang matag estudyante aron mahibaloan ang piho
niya nga (mga) panginahanglan. Paminaw og maayo, ug magmahimong
positibo. Mahimo nimong ikonsiderar ang pagpakig-istorya sa mga ginikanan o
mga lider sa Simbahan niini nga mga estudyante aron sa pagtabang nimo nga
mas makasabut sa ilang piho nga (mga) panginahanglan.

2. Base sa inyong panagsultihanay, paghimo og plano nga mohaum sa pag-atiman
sa piho nga (mga) panginahanglan sa estudyante.

3. Ipatuman ang pag-atiman. Ang indibidwal o tagsa-tagsa nga pag-atiman
kinahanglang magpabilin nga kompidensyal. Imposible ang paglista sa tanang
posible nga pag-atiman; hinoon, ang mosunod mao ang pipila ka mga
sanglitanan sa posibling pag-atiman.

Presentasyon: Hatagi ang estudyante og audio nga bersyon sa assessment,
isulti ang mga instruksyon ug ang assessment, o hatagi ang estudyante og
dagko nga pagka-print nga bersyon sa assessment (tan-awa sa Learning
Assessments website alang sa anaa karon nga mga format sa assessment).

Pagpahimutang: Hatagi ang estudyante og pabor sa pagpili sa ilang
kalingkuran diha sa classroom, hatagi og lugar nga dili kaayo samok, o ihatag
ang assessment pinaagi sa gamay nga grupo ra o anha sa laing kwarto.

Pag-iskedyul sa test: Ihatag ang assessment sa pipila ka sesyon o sulod sa
pipila ka adlaw, tuguti ang lain-laing mga bahin sa assessment nga makuha sa
lahi-lahi nga han-ay, ihatag ang assessment sa usa ka piho nga oras sa adlaw, o
itugot ang taas nga oras aron matiwas ang assessment.

Pagtubag: Tuguti ang estudyante nga isulti lang ang iyang gipili nga mga tubag,
itugot nga ang mga tubag idiktar ngadto sa tigsulat o tigrekord, o itugot nga
ang mga tubag markahan diha sa assessment booklet kay sa diha sa
answer sheet.

4. Likayi ang pag-atiman nga makausab o makapaminos sa gilauman nga
pagkat-on sa estudyante.
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5. Ipakita ang sama kang Kristo nga paghigugma sa matag estudyante, ug sunda
ang mga pag-aghat sa Espiritu samtang mag-atiman ka aron matubag ang mga
panginahanglan sa estudyante.

6. Adto sa mosunod nga website sa Simbahan aron makakita og mas daghan
pang kinatibuk-ang impormasyon sa pagtabang sa mga indibidwal nga may
mga kakulangan: lds.org/topics/disability.

PAG-ATIMAN SA MGA ESTUDYANTE NGA MAY MGA KAKULANGAN
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Mga Giya sa Pagtuon





Doktrina ug mga Pakigsaad
1–75 ug Joseph
Smith—Kasaysayan
Mga pangutana sa scripture mastery: Sabta ang mga doktrina nga gitudlo sa
mga bersikulo sa scripture mastery.

• Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20

• Doktrina ug mga Pakigsaad 1:37–38

• Doktrina ug mga Pakigsaad 6:36

• Doktrina ug mga Pakigsaad 8:2–3

• Doktrina ug mga Pakigsaad 10:5

• Doktrina ug mga Pakigsaad 13:1

• Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10–11

• Doktrina ug mga Pakigsaad 18:15–16

• Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16–19

• Doktrina ug mga Pakigsaad 19:23

• Doktrina ug mga Pakigsaad 25:13

• Doktrina ug mga Pakigsaad 46:33

• Doktrina ug mga Pakigsaad 58:27

• Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42–43

• Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9–11

Mga pangutana sa konteksto: Sabta ang pipila ka importante nga mga
panghitabo o mga istorya nga naglibut ug naghatag og kaagi sa usa ka piho nga
tudling.

• Ang saksi ni Oliver Cowdery nga ang buhat ni Joseph Smith iya sa Dios
(tan-awa sa D&P 6:22–23)

• Ang pagkawala sa 116 ka mga pahina sa manuskrito ug ang mga baruganan
nga nakat-unan ni Joseph Smith (tan-awa sa D&P 3; 10)

• Ang mga kamatuoran nga nakat-unan gikan sa Unang Panan-awon (tan-awa
sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:11–20)

• Ang kinatibuk-ang timeline sa importante nga mga panghitabo: ang Unang
Panan-awon, si Joseph nga midawat sa bulawan nga mga palid, ang pagpahiuli
sa priesthood, ang organisasyon sa Simbahan, ug ang pagbalhin ngadto sa
Kirtland, Ohio
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• Ang mga mensahero nga mipahiuli sa Aaronic ug Melchizedek Priesthoods (see
D&P 13; Joseph Smith—Kasaysayan 1:72)

• Ang sentro nga dapit sa Zion ug ang mga kahulugan nga may kalabutan sa
pulong Zion (tan-awa sa D&P 57; Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran
sa Ebanghelyo [2004], 238)

Mga doktrina ug mga baruganan: Sabta ang importanting mga doktrina ug mga
baruganan nga gitudlo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

• Mga baruganan nga nagdumala sa pagpadayag: pag-andam aron makadawat
og pagpadayag (tan-awa sa D&P 9:7–9), pag-ila sa pagpadayag (tan-awa sa
D&P 8:1–5), pag-ila sa tinuod nga pagpadayag gikan sa sayop nga mga ideya
(tan-awa sa D&P 50:10–36), ug pagsabut nga ang propeta makadawat og mga
pagpadayag sa paggiya sa Simbahan ug nga kadtong dunay mga calling
makadawat og pagpadayag alang sa ilang mga responsibilidad (tan-awa sa
D&P 28:1–7)

• Mga rason ngano nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw mao ang bugtong tinuod ug buhi nga simbahan (tan-awa sa D&P
1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

• Unsa ang gitudlo sa Doktrina ug mga Pakigsaad mahitungod sa Pag-ula ni
Jesukristo (tan-awa sa D&P 29:30–45), bunyag (tan-awa sa D&P 20:72–74;
22:1–4), ang sakrament (tan-awa sa D&P 20:77, 79; 27:1–2), mga gasa sa
espiritu (tan-awa sa D&P 46:8–26), kaminyoon (tan-awa sa D&P 49:15–17),
misyonaryo nga buhat (tan-awa sa D&P 15:6; 33:7–10; 65:1–6), pagpangandam
alang sa Ikaduhang Pag-anhi (tan-awa sa D&P 45:32, 39, 57), kasulatan
(tan-awa sa D&P 68:2–4), ang balaod sa pagpahinungod (tan-awa sa D&P
42:30–42), ug ang Basahon ni Mormon (tan-awa sa D&P 20:8–12)

• Ang tahas ni Propeta Joseph Smith sa katapusang dispensasyon (tan-awa sa
D&P 27:5–14; 65:2)

• Ang tahas sa propeta sa pagdawat og pagpadayag alang sa Simbahan (tan-awa
sa D&P 21:1, 4–6; 28:2, 6–7; 43:1–7)

Importante nga mga pulong: sabta ang kahulugan sa importante nga
mga pulong.

• Kinabuhing dayon (tan-awa sa D&P 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Pagka-imortal (tan-awa sa Matinud-anon sa Tinuhoan, 103)

• Bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad (tan-awa sa D&P 66:2)

• Ang Dakong Apostasiya ug indibidwal nga apostasiya (tan-awa sa
Matinud-anon sa Tinuhoan, 9–10)

• Espirituhanong kamatayon (tan-awa sa D&P 29:40–41)

DOKTRINA UG MGA PAKIGSAAD 1–75 UG JOSEPH SMITH—KASAYSAYAN
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Doktrina ug mga Pakigsaad
76–Opisyal nga Pahayag 2
Mga pangutana sa scripture mastery: Sabta ang mga doktrina nga gitudlo sa
mga bersikulo sa scripture mastery.

• Doktrina ug mga Pakigsaad 76:22–24

• Doktrina ug mga Pakigsaad 76:40–41

• Doktrina ug mga Pakigsaad 78:19

• Doktrina ug mga Pakigsaad 82:10

• Doktrina ug mga Pakigsaad 88:124

• Doktrina ug mga Pakigsaad 89:18–21

• Doktrina ug mga Pakigsaad 107:8

• Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:36; 41–42

• Doktrina ug mga Pakigsaad 130:22–23

• Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–4

Mga pangutana sa konteksto: Sabta ang pipila ka importante nga mga
panghitabo o mga istorya nga naglibut ug naghatag og kaagi sa usa ka piho nga
tudling.

• Ang mga mensahero nga mipahiuli sa mga yawe sa priesthood ngadto ni
Propeta Joseph Smith ug Oliver Cowdery didto sa Kirtland Temple (tan-awa sa
D&P 110:11–16)

• Mga baruganan nga nakat-unan ni Propeta Joseph Smith mahitungod sa mga
pagsulay samtang didto sa Bilanggoan sa Liberty (tan-awa sa D&P 122:7)

• Ang nag-unang mga dapit sa pagpundok sa unang mga Santos (tan-awa sa
D&P 124, ulohan sa seksyon; D&P 136, ulohan sa seksyon, 1–18; Doctrine and
Covenants and Church History Study Guide for Home-Study Seminary Students
[2013], 339–49)

• Ang pag-organisar sa Relief Society (tan-awa sa Anak nga mga Babaye sa
Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society [2011], 14–17)

• Ang pag-abut sa Perlas nga Labing Bililhon (tan-awa sa Giya sa Pagtuon sa
Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan, 354–58)

Doktrina ug mga Pakigsaad: Sabta ang importante nga mga doktrina ug mga
baruganan nga gitudlo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

• Ang panumpa ug pakigsaad sa priesthood (tan-awa sa D&P 84:33–44),
pagkabanhaw ug mga gingharian sa himaya (tan-awa sa D&P 88:14–24), ang
Pulong sa Kaalam (tan-awa sa D&P 89), ang Kahayag ni Kristo (tan-awa sa
D&P 88:1–13), mga magbalantay sa tore (tan-awa sa D&P 101:43–62), Ang mga
konseho sa pagdisiplina sa Simbahan (tan-awa sa D&P 102; Matinud-anon sa
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Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 105), kanus-a ang pagbuhat
sa dinaghan nga kaminyoon madawat (tan-awa sa D&P 132:45, 48),
pagkamasulundon (tan-awa sa D&P 130:21), ug ikapulo (tan-awa sa D&P 119)

• Buhat sa templo (tan-awa sa D&P 109; 110), pagpahigayon sa mga ordinansa
alang sa atong mga katigulangan (tan-awa sa D&P 128:15), ug ang pagsangyaw
sa ebanghelyo didto sa kalibutan sa espiritu (tan-awa sa D&P 138:29–32)

• Pagdawat sa gingharian sa himaya ug pagdawat og kahimayaan didto sa
celestial nga gingharian (tan-awa sa D&P 76:30–70; 131:1–4; 137:10)

• Ang mga kamatuoran nga gitudlo sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto
sa Kalibutan” (tan-awa sa Doctrine and Covenants and Church History Study
Guide, 373–76)

• Ang tahas ni Propeta Joseph Smith sa pagpahiuli sa kamatuoran, mga
ordinansa, ug sa priesthood (tan-awa sa D&P 135:3)

• Pagpadayag nga gipahibalo sa Opisyal nga Pahayag 2

• Pagpuli diha sa Unang Kapangulohan kon mamatay ang propeta (tan-awa sa
Doctrine and Covenants and Church History Study Guide, 334–39)

• Ang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon (tan-awa sa D&P
132:19–21)

Importante nga mga pulong: Sabta ang kahulugan sa importante nga
mga pulong.

• Pagka-endowed diha sa templo (tan-awa sa D&P 95:8; 109:22–23)

DOKTRINA UG MGA PAKIGSAAD 76 –OPISYAL NGA PAHAYAG 2
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Daang Tugon: Genesis–Ruth
Mga pangutana sa scripture mastery: Sabta ang mga doktrina nga gitudlo sa
mga bersikulo sa scripture mastery.

• Moises 1:39

• Moises 7:18

• Abraham 3:22–23

• Genesis 1:26–27

• Genesis 2:24

• Genesis 39:9

• Exodo 19:5–6

• Exodo 20:3–17

• Josue 24:15

Mga pangutana sa konteksto: Sabta ang pipila ka importante nga mga istorya,
mga indibidwal, sal-ang sa panahon, ug simbolismo.

• Ang labing importante nga mensahe sa Daang Tugon ug unsa ang
girepresentaran sa kasagaran sa mga simbolo, mga balaod, mga imahe, mga
panagna, ug mga panghitabo sa Daang Tugon (tan-awa sa Moises 5:7–8;
Mosiah 3:13–15)

• Simbolismo sa dugo sa poste sa pultahan (tan-awa sa Exodo 12:21–23), ang
bitin nga tumbaga (tan-awa sa Numeros 21:8–9; Alma 33:19–22), ug si
Abraham nga gisugo sa pagsakripisyo ni Isaac (tan-awa sa Genesis 22:10–12;
Juan 3:16)

• Unsa ang nahibaloan ni Moises nga nakatabang niya sa pagbuntog ni Satanas
(see Moises 1:4–7, 13)

• Mga sugo gihatag ngadto nila ni Adan ug Eva didto sa Tanaman sa Eden
(tan-awa sa Moises 2:26–30; 3:16–17)

• Si Noe ug ang Lunop: sa unsa nga paagi nga ang Lunop maisip nga panalangin
sa mga espiritu nga wala pa matawo ug ngadto sa dautan nga buhi sa panahon
sa Lunop (tan-awa sa Moises 8:22–30; 2 Nephi 26:24; Old Testament Study Guide
for Home-Study Seminary Students [2015], 38)

• Si Jacob ug Esau: ang mga pagpili nga gihimo ni Esau nga nagpakita nga iyang
gitamay ang iyang pagkapanganay (tan-awa sa Genesis 25:29–34; 26:34–35; Old
Testament Study Guide, 65–66)

• Si Jose gibaligya ngadto sa Ehipto: mga leksyon nga makat-unan mahitungod
sa mga pagsulay (tan-awa sa Genesis 45:7–8; 50:20–21)

• Ang tawag ni Moises sa pagluwas sa Israel: unsa ang gisulti sa Dios ngadto ni
Moises aron matabangan siya sa pagbuntog sa iyang pagduha-duha (tan-awa
sa Exodo 3:12, 17)
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• Importante nga mga leksyon nga makat-unan gikan sa Israel nga diha sa
kamingawan: unsa ang gihatag sa Ginoo sa Israel kada adlaw aron sa
paghinumdom Kaniya (tan-awa sa Exodo 16:4–5), mga panalangin sa
tabernakulo (tan-awa sa Exodo 25:8, 22; 29:43–46), sa unsa nga paagi nga ang
mga sakripisyo nga gihulagway sa basahon sa Levitico nagtudlo sa Israel ngadto
ni Jesukristo (tan-awa sa Levitico 1:3–9; 4:20–31; 16:21–22), ug ang tubag ni
Caleb ug Josue sa “dautan nga taho” (tan-awa sa Numeros 14:7–9)

• Mga leksyon nga nakat-unan sa pagsulod sa gisaad nga yuta ug pagbuntog sa
Jerico (tan-awa sa Josue 6)

• Ang kinatibuk-ang timeline sa importante nga mga propeta: Adan, Enoch, Noe,
Abraham, ug Moises (tan-awa sa “Bible Chronology” sa Bible appendix;
tan-awa usab sa LDS.org)

• Importante nga mga indibidwal sa unang bahin sa Daang Tugon: Adan, Eva,
Moises, Enoch, Noe, Abraham, Lot, Sara, Isaac, Rebekah, Jacob, Raquel, Esau,
Jose, Aaron, Caleb, Josue, Balaam, Samson, Gideon, ug Ruth

Mga doktrina ug mga baruganan: Sabta ang importante nga mga doktrina ug
mga baruganan nga gitudlo diha sa Daang Tugon.

• Ang tahas ni Jesukristo sa Paglalang (tan-awa sa Moises 1:32–33)

• Mga baruganan nga may kalabutan sa Pagkapukan: unsa ang gihimo didto sa
kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta sa pagbuntog sa Pagkapukan (tan-awa sa
Moises 4:2), mga kondisyon human sa Pagkapukan (tan-awa sa Moises 3:17;
4:11; 5:2; 6:48; 2 Nephi 2:22–23), ug unsay nakat-unan ni Adan ug Eva
mahitungod sa Pagkapukan human kini mahitabo (tan-awa sa Moises 5:9–11)

• Ang mga doktrina sa pagkatawo pag-usab (tan-awa sa Moises 6:59), ang
pakigsaad sama kang Abraham (tan-awa sa Abraham 1:19; 2:6–11; Genesis
17:1–7), ug kinasingkasing nga paghinulsol (tan-awa sa Matinud-anon sa
Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 128–133)

• Unsay nakat-unan ni Enoch mahitungod sa kinaiya sa Dios ug ni Satanas
(tan-awa sa Moises 7:26–30)

• Mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa mga pamilya ug kaminyoon gikan
sa Daang Tugon: mga rason ngano nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug
babaye giorden sa Dios (tan-awa sa Moises 3:18–25), mga panalangin nga
gireserba alang sa mga indibidwal kinsa nagpabilin nga matinud-anon sa ilang
mga pakigsaad sa templo (tan-awa sa Genesis 28:1–22; Old Testament Study
Guide, 67–69), ang relasyon tali sa bana ug asawa (tan-awa sa Moises 3:18–25;
Genesis 2:24), mga sugo nga gihatag sa Dios ngadto sa mga minyo (tan-awa sa
Moises 2:26–28), ug mga sugo nga gihatag sa Dios sa mga ginikanan (tan-awa
sa Moises 6:1, 5–6, 23)

Importante nga mga pulong: Sabta ang kahulugan sa importante nga
mga pulong.

• Pinili nga manalagna (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Genesis 50:26–27 [sa
Bible appendix]; 2 Nephi 3:6–7)

DAANG TUGON:  GENESIS–RUTH
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Daang Tugon:
1 Samuel–Malaquias
Mga pangutana sa scripture mastery: Sabta ang mga doktrina nga gitudlo sa
mga bersikulo sa scripture mastery.

• 1 Samuel 16:7

• Salmo 24:3–4

• Salmo 119:105

• Salmo 127:3

• Mga Proverbio 3:5–6

• Isaias 1:18

• Isaias 5:20

• Isaias 29:13–14

• Isaias 53:3–5

• Isaias 58:6–7

• Isaias 58:13–14

• Jeremias 1:4–5

• Ezequiel 37:15–17

• Amos 3:7

• Malaquias 3:8–10

• Malaquias 4:5–6

Mga pangutana sa konteksto ug sulod: Sabta ang ubang importante nga mga
panghitabo ug may kalabutan nga mga baruganan.

• Samuel ug Eli: unsa ang kasinatian ni Samuel ang nagtudlo mahitungod sa
pagkat-on sa pag-ila sa tingog sa Ginoo (tan-awa sa 1 Samuel 3:4–10)

• Mga rason nga ang Israel nagtinguha og usa ka hari (tan-awa sa 1 Samuel
8:6–7, 19–20)

• David ug Goliath: unsa ang gisaligan ni David sa pagbuntog ni Goliath
(tan-awa sa 1 Samuel 17:37, 45–47)

• Ang pagpahunong ni Uzza sa arka sa pakigsaad: mga leksyon nga nakat-unan
mahitungod sa paggiya o pagkorihir sa buhat sa Dios nga walay awtoridad
(tan-awa sa 2 Samuel 6:3–7)

• David ug Bath-sheba: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa paglikay sa
mga tintasyon ug pagkontrolar sa maulagon nga mga tinguha (tan-awa sa
2 Samuel 11:1–5)
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• Ang mga kaminyoon ni Solomon ngadto sa dili Israelite nga mga babaye: mga
sangputanan sa pagpakigminyo sa gawas sa pakigsaad (tan-awa sa 1 Mga Hari
11:3–6)

• Si Elijah ug ang balo sa Sarepta: unsa ang gibuhat sa balo nga nagpakita og
hugot nga pagtuo (tan-awa sa 1 Mga Hari 17:9–16)

• Si Elijah ug ang iyang pakigsangka sa mga propeta ni Baal: mga leksyon nga
nakat-unan mahitungod sa gahum sa Dios (tan-awa sa 1 Mga Hari 18:26–29,
36–39)

• Naaman: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa pagsunod sa propeta
(tan-awa sa 2 Mga Hari 5:9–10, 13–14)

• Pagtukod pag-usab sa templo didto sa Jerusalem: mga leksyon nga nakat-unan
tungod sa oposisyon (tan-awa sa Esdras 4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Ester: mga leksyon mahitungod sa kaisug (tan-awa sa Ester 3:6; 4:8, 11, 14;
5:1–2; 7:3–6)

• Job: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa mga pagsulay (tan-awa sa Job
13:13–16)

• Daniel: mga kamatuoran nga nakat-unan gikan sa iyang kasinatian sa korte sa
hari (tan-awa sa Daniel 1:3–20)

• Ang damgo ni Hari Nabucodonosor: mga kamatuoran nga nakat-unan
mahitungod sa gingharian sa Dios (tan-awa sa Daniel 2:34–35, 44–45; D&P
65:2)

• Sadrach, Mesach, ug Abed-nego: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa
hugot nga pagtuo (tan-awa sa Daniel 3:14–18)

Mga Doktrina ug mga baruganan: Sabta ang importanting mga doktrina ug mga
baruganan nga gitudlo diha sa Daang Tugon.

• Mga panalangin sa pagsimba sa templo (tan-awa sa 1 Mga Hari 8:37–40;
tan-awa usab sa Giya ngadto sa Kasulatan, “Templo”) ug pagkahimong mga
manluluwas sa Bukid sa Zion (tan-awa sa Abdias 1:17, 21; tan-awa usab sa Mga
Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 567)

• Mga Kondisyon panahon sa Milenyum (tan-awa sa Isaiah 65:21–25)

• Pag-ula ni Jesukristo: sa unsa nga paagi nga ang Daang Tugon nagpamatuod ni
Jesukristo pinaagi sa simbolismo, mga istorya, mga propeta, ug mga tudling sa
scripture mastery (tan-awa sa Moises 6:63; tan-awa usab sa Mosiah 3:15)

Importante nga mga pulong sa kasulatan: Sabta ang kahulugan ug
kamahinungdanon sa kaimportante sa mga pulong sa kasulatan.

• “Ako na ikaw nga gisilsil sa mga palad sa akong mga kamot” [Isaias 49:16].

• “Igabubo ko ang akong Espiritu ibabaw sa tanang unod” (Joel 2:28)

DAANG TUGON:  1 SAMUEL–MALAQUIAS
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New Testament:
Mateo–Juan
Mga pangutana sa doctrinal mastery: Sabta ang mga doktrina nga gitudlo sa
mga bersikulo sa scripture mastery.

• Mateo 5:14–16

• Mateo 11:28–30

• Mateo 16:15–19

• Mateo 22:36–39

• Lucas 24:36–39

• Juan 3:5

• Juan 7:17

• Juan 14:15

• Juan 15:16

• Juan 17:3

Mga pangutana sa konteksto ug sulod: Sabta ang ubang importante nga mga
panghitabo ug may kalabutan nga mga baruganan.

• Si Jesus gibunyagan: mga kamatuoran nga nakat-unan mahitungod sa Dios nga
Kapangulohan (tan-awa sa Mateo 3:16–17)

• Gitintal si Jesus: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa pagbuntog sa
tintasyon (tan-awa sa Mateo 4:3–11)

• Si Jesus mitawag sa Iyang Napulog Duha ka mga Apostoles: unsa ang nadawat
sa mga Apostoles human sila gitawag (tan-awa sa Mateo 10:1–4)

• Si Pedro milakaw ibabaw sa tubig: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa
pagbuntog sa atong mga kahadlok ug pagduha-duha (tan-awa sa Mateo
14:28–31)

• Tradisyon sa paghugas sa mga kamot: mga leksyon nga gitudlo ni Jesus
mahitungod sa mga butang nga magpahugaw kanato (tan-awa sa Mateo
15:10–20)

• Pagpamatuod ni Pedro: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa
pag-angkon og pagpamatuod (tan-awa sa Mateo 16:13–19)

• Mga pagtulun-an sa Ginoo mahitungod sa kaminyoon; mga leksyon nga
nakat-unan mahitungod sa kaminyoon (tan-awa sa Mateo 19:3–9)

• Mga instruksyon sa Manluluwas ngadto sa mga Apostoles human Siya
nabanhaw (tan-awa sa Mateo 28:19–20)
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• Gitambagan ni Jesus ang dato nga batan-ong lalaki: mga kamatuoran nga
makatabang nato nga makaangkon og kinabuhing dayon (tan-awa sa Marcos
10:17–22)

• Hibaloi kon kinsa ang mensahero nga gipadala aron mag-andam sa agianan ni
Jesukristo (tan-awa sa Lucas 7:27–28).

• Ang sambingay sa maayong Samarianhon: ang kamatuoran nga makatabang
nato nga makaangkon og kinabuhing dayon (tan-awa sa Lucas 10:25–37)

• Ang sambingay sa nawala nga karnero, sa nawala nga sinsilyo, ug sa anak nga
nawala: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa pagtabang sa uban nga
nangawala (tan-awa sa Lucas 15)

• Gitudloan sa Manluluwas si Nicodemo sa mga butang nga gikinahanglan sa
pagpakatawo pag-usab sa espirituhanong paagi (tan-awa sa Juan 3:3–5).

• Ilha kon si kinsa si Jehova, ang Dios sa Daang Tugon, (tan-awa sa Juan
8:56–58).

• Ang simbolismo ni Jesukristo isip usa ka magbalantay (tan-awa sa Juan
10:11–15)

• Gihugasan ni Jesus ang tiil sa mga Apostoles: mga leskyon nga nakat-unan
mahitungod sa pagserbisyo (tan-awa sa Juan 13:12–17)

• Sa unsang paagi atong ikapakita ang atong gugma sa Manluluwas (tan-awa sa
Juan 14:15)

• Mga Tahas sa Espiritu Santo (tan-awa sa Juan 16:13; tan-awa usab sa Juan
14:26)

• Butang nga gitudlo sa Manluluwas nga gikinahanglan aron makaangkon og
kinabuhing dayon (tan-awa sa Juan 17:3)

• Unsa ang gibuhat sa Manluluwas aron mabuntog ang kamatayon (tan-awa sa
Juan 20:17–20; tan-awa usab sa Juan 5:26)

Doktrina ug mga baruganan: Sabta ang importante nga mga doktrina ug mga
baruganan nga gitudlo diha sa Bag-ong Tugon.

• Ang pagsunod sa mga pagtulun-an ug mga sugo ni Jesukristo makatabang nato
nga mahimong sama sa atong Amahan sa Langit (tan-awa sa Mateo 5:48).

• Pag-andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo (tan-awa sa Joseph
Smith—Mateo 1:38–54)

• Mga rason sa pag-ambit sa sakrament (tan-awa sa Mateo 26:26–28; Hubad ni
Joseph Smith, Mateo 26:22, 24–25 [sa Bible appendix o sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, scriptures.lds.org])

• Mga katuyoan sa Adlawng Igpapahulay (tan-awa sa Marcos 2:23–3:6)

• Unsaon aron makaangkon og pagpamatuod sa doktrina nga gitudlo ni
Jesukristo (tan-awa sa Juan 7:16–18)

• Aron makapasabut sa tahas ni Jesukristo sa plano sa kaluwasan ug makahatag
og mga rason nganong gikinahanglan nga Siya ang mohimo sa Pag-ula.

NEW TESTAMENT:  MATEO–JUAN
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• Aron makapasabut sa panginahanglan ug sa mga resulta sa Pag-ula ni
Jesukristo.

• Aron makapaambit sa mga kamatuoran nga imong nakat-unan nga nakatabang
nimo nga maduol kang Jesukristo.

• Aron makahatag og ehemplo gikan sa mga butang nga imong gihimo niining
tuiga sa pagpaduol kang Jesukristo.

Importante nga mga pulong sa kasulatan: Sabta ang kahulugan ug
kamahinungdanon sa kaimportante sa mga pulong sa kasulatan.

• Sabta ang pipila ka importante nga mga pulong sa kasulatan nga naghulagway
sa pag-antus sa Manluluwas didto sa Getsemani (tan-awa sa Mateo 26:38–39;
Marcos14:32–34).

NEW TESTAMENT:  MATEO–JUAN
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Bag-ongTugon: Mga
Buhat–Pinadayag
Mga pangutana sa doctrinal mastery questions: Sabta ang mga doktrina nga
gitudlo sa mga bersikulo sa scripture mastery.

• Mga Buhat 3:19–21

• 1 Mga Taga-Corinto 2:5, 9–11

• 1 Mga Taga-Corinto 6:19–20

• 1 Mga Taga-Corinto 11:11

• 1 Mga Taga-Corinto 15:20–22

• 1 Mga Taga-Corinto 15:40–42

• Mga Taga-Efeso 2:19–20

• Mga Taga-Efeso 4:11–14

• 2 Mga Taga-Tesalonica 2:1–3

• 2 Timoteo 3:15–17

• Mga Hebreohanon 12:9

• Santiago 1:5–6

• Santiago 2:17–18

• 1 Pedro 4:6

• Pinadayag 20:12

Mga pangutana sa konteksto ug mga sulod: Sabta ang ubang importante nga
mga panghitabo ug may kalabutan nga mga baruganan.

• Si Apostol Pedro nga nagtudlo sa ebanghelyo kang Cornelio: mga leksyon nga
nakat-unan mahitungod sa mga kamatuoran nga nadawat gikan sa Dios
(tan-awa sa Mga Buhat 10:28–35, 44–48)

• Si Apostol Pablo nga nagtudlo ni Haring Agripa: unsay gikinahanglan aron
makabig ngadto ni Jesukristo (tan-awa sa Mga Buhat 26:26–29)

• Unsay gisimbolo sa bunyag (tan-awa sa Mga Taga-Roma 6:3–6)

• Unsay gitudlo ni Apostol Pablo mahitungod sa atong lawas (tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 6:19–20), ang relasyon tali sa bana ug sa asawa (tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 11:11), unsay makatabang nato sa pagbuntog sa mga kalisdanan
sa atong panahon (tan-awa sa 2 Timoteo 3:15–17), ug pagbuntog sa mga
pagsulay (tan-awa sa Mga Hebreohanon 12:2–4)

• Mga ehemplo sa mga bunga sa Espiritu (tan-awa sa Mga Taga-Galacia 5:22–23)

• Mga kamatuoran mahitungod sa grasya ug mga buhat (tan-awa sa Mga
Taga-Efeso 2:7–10; Santiago 2:17–18)
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• Ang tahas sa mga propeta ug mga apostoles (tan-awa sa Mga Taga-Efeso
4:11–14)

• Mga panalangin sa pagsul-ob sa tibuok nga hinagiban sa Dios (tan-awa sa Mga
Taga-Efeso 6:11–13)

• Sa unsang paagi ang mga propeta sa Daang Tugon mihimo og mga milagro
(tan-awa sa Mga Hebreohanon 11)

• Mga kamatuoran nga nakatabang sa mga matarung nga mabuntog si Satanas
didto sa premortal nga kinabuhi (tan-awa sa Pinadayag 12:11)

Mga doktrina ug mga baruganan: Sabta ang importante nga mga doktrina ug
mga baruganan nga gitudlo diha sa Bag-ong Tugon.

• Dihang nagsugod ang mga propeta sa pagpanagna bahin sa Pagpahiuli sa
ebanghelyo (tan-awa sa Mga Buhat 3:21)

• Mga panalangin sa pagkasabut nga kita mga anak sa Dios (tan-awa sa Mga
Buhat 17:28)

• Unsa ang gikinahanglan para makompleto ang ordinansa sa bunyag (tan-awa
sa Mga Buhat 19:2–6)

• Unsa ang gikinahanglan aron mapasaylo sa nahimo nga sala (tan-awa sa Mga
Taga-Roma 3:24–26; tan-awa usab sa Moroni 10:32–33)

• Mga panalangin sa pagkahimong espiritu nga anak sa atong Langitnong
Amahan (tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:16–18)

• Unsaon sa pagsabut sa mga butang sa Dios (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
2:10–11, 14)

• Unsa ang mahimong posible tungod sa Pagkabanhaw ni Jesukristo (tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 15:20–22)

• Ang pagkasabut bahin sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon: unsa
kini ug unsay mga nalakip niini (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 1:10)

• Kinsa ang unang natawo sa espiritung mga anak sa Langitnong Amahan, ang
Tiglalang sa tanang butang, ang pangulo sa Simbahan, ug ang una nga
nabanhaw (tan-awa sa Mga Taga-Colosa 1:12–19)

• Mga kamatuoran alang sa pagpangandam sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo
(1 Mga Taga-Tesalonica 5:1–6)

• Mga kamatuoran mahitungod ni Jesukristo: Iyang mga tahas ug mga kinaiya
(tan-awa sa Mga Hebreohanon 1:1–3)

• Mga kamatuoran nga magtino sa mga indibidwal nga makadawat sa priesthood
(tan-awa sa Mga Hebreohanon 5:4)

• Unsay atong mahimo kon kita kulang sa kaalam (tan-awa sa Santiago 1:5–6)

• Ang doktrina sa kaluwasan para sa mga patay: ngano nga ang ebanghelyo
isangyaw ngadto sa mga namatay na (tan-awa sa 1 Pedro 4:6)

Importante nga mga pulong sa kasulatan: Sabta ang kahulugan ug
kamahinungdanon sa kaimportante sa mga pulong sa kasulatan.

BAG-ONGTUGON:  MGA BUHAT–PINADAYAG
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• “Diosnon nga kasubo” (2 Mga Taga-Corinto 7:10; tan-awa usab sa
Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 131)

• “Panahon sa pagtuman na sa tanang [butang]” (Mga Buhat 3:21; tan-awa usab
sa Mga Buhat 3:19–21)

• “Dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon” (Mga Taga-Efeso 1:10;
tan-awa usab sa D&P 128:18; Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Dispensasyon”)

BAG-ONGTUGON:  MGA BUHAT–PINADAYAG
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Basahon ni Mormon:
1 Nephi 1–Alma 16
Mga pangutana sa doctrinal mastery: Sabta ang mga doktrina nga gitudlo diha
sa mga tudling sa doctrinal mastery.

• 1 Nephi 3:7

• 2 Nephi 2:22–25

• 2 Nephi 2:27

• 2 Nephi 26:33

• 2 Nephi 28:30

• 2 Nephi 32:3

• 2 Nephi 32:8–9

• Mosiah 2:17

• Mosiah 2:41

• Mosiah 3:19

• Mosiah 4:9

• Mosiah 18:8–10

• Alma 7:11–13

Mga pangutana sa konteksto ug sulod: Sabta ang ubang importante nga mga
panghitabo ug may kalabutan nga mga baruganan.

• Unsa nga balaan nga saksi sa Basahon ni Mormon ang makatabang sa usa ka
tawo nga makahibalo (tan-awa sa pasiuna sa Basahon ni Mormon, mga
paragraph 8–9)

• Ang importante nga tuyo sa mga tagsulat sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa
1 Nephi 6:4–6; 2 Nephi 25:23)

• Si Nephi mikuha sa tumbaga nga mga palid: mga leksyon nga nakat-unan
mahitungod sa pagkamasulundon (tan-awa sa 1 Nephi 3:7)

• Ang mga anak nga lalaki ni Lehi mibalik uban sa pamilya ni Ishmael: mga
leksyon nga nakat-unan mahitungod sa kaminyoon (tan-awa sa 1 Nephi 7:1–5)

• Si Nephi mihimo sa gagmay nga mga palid: mga leksyon nga nakat-unan
mahitungod sa pagsunod sa mga sugo (tan-awa sa 1 Nephi 9:3, 5–6; D&P
10:38–45)

• Unsa ang gihatag sa Basahon ni Mormon ngadto sa tanang mga tawo (tan-awa
sa 1 Nephi 13:26–29, 39–42)

• Ang Liahona: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa pagdawat og
direksyon gikan sa Dios (tan-awa sa 1 Nephi 16:27–29)
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• Unsa ang gitudlo sa Basahon ni Mormon mahitungod ni Propeta Joseph Smith
(tan-awa sa 2 Nephi 3:6–8, 15, 24)

• Mga panagna kalabut kon unsa ang reaksyon sa pipila ka mga indibidwal sa
mga propeta sa katapusang mga adlaw (tan-awa sa 2 Nephi 27:1–5)

• Panagna kon sa unsa nga paagi ang Basahon ni Mormon hubaron ni Propeta
Joseph Smith (tan-awa sa 2 Nephi 27:6-23)

• Ang mga pagbati sa Ginoo mahitungod sa kaputli (tan-awa sa Jacob 2:22–35)

• Ang mga pagtulun-an ni Haring Benjamin mahitungod sa mga panalangin nga
nadawat tungod sa pagsunod sa mga sugo (tan-awa sa Mosiah 2:41)

• Ang mga resulta sa pagsalikway sa kinaiyanhon nga tawo (tan-awa sa Mosiah
3:19)

• Unsa ang nahibaloan sa mga manalagna (tan-awa sa Mosiah 8:13–17)

• Ang kasilag sa mga Lamanites ngadto sa mga Nephite: mga leksyon nga
nakat-unan mahitungod sa pagpasaylo (tan-awa sa Mosiah 10:12–18)

• Ang pagkaulipon ni Alma ug sa iyang mga katawhan: mga leksyon nga
nakat-unan mahitungod sa pagsulay (tan-awa sa Mosiah 23:20–24; 24:16–21)

• Ang unang tahas sa mga naghupot sa Melchizedek Priesthood (tan-awa sa
Alma 13:1–12)

Mga doktrina ug mga baruganan: Sabta ang importante nga mga doktrina ug
mga baruganan nga gitudlo sa Basahon ni Mormon.

• Unsa ang moral nga kabubut-on ug sa unsa nga paagi nga kini mihaum sa
plano sa kaluwasan (tan-awa sa 2 Nephi 2:5, 14–16, 27–29)

• Ang tahas ni Jesukristo sa plano sa kaluwasan (tan-awa sa 2 Nephi 25:19–20)

• Ang kinaiya sa Langitnong Amahan (tan-awa sa 2 Nephi 26:33)

• Mga baruganan kalabut sa pagdawat og mga tubag sa mga pangutana ug mga
pag-ampo (tan-awa sa 2 Nephi 28:30)

• Rason sa bunyag (tan-awa sa 2 Nephi 31:5–7)

• Mga aksyon nga gikinahanglan sa pagpangita sa kamatuoran (tan-awa sa
2 Nephi 32:3, 8–9)

• Ang mga pagbati sa Ginoo mahitungod sa kaputli (tan-awa sa Jacob 2:22–35)
ug kaminyoon (tan-awa sa Jacob 2:27, 30)

• Ang tinubdan sa tanang kamatuoran (tan-awa sa Mosiah 4:9)

• Ang pakigsaad nga gihimo sa bunyag (tan-awa sa Mosiah 18:9)

• Unsa ang nasinati ni Jesukristo isip kabahin sa Pag-ula (tan-awa sa Alma
7:11–13)

• Unsay gipasabut nga mabanhaw (tan-awa sa Alma 11:42–43)

• Makahimo sa pagpasabut sa tulo ka mga baruganan sa Pag-angkon og
Espirituhanong Kahibalo diha sa Doctrinal Mastery Core Document.

BASAHON NI  MORMON: 1  NEPHI  1–ALMA 16
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• Aron makapasabut sa Pagkapukan ni Adan ug Eva ug sa Pag-ula ni Jesukristo.

• Makahimo sa pagsulat mahitungod sa usa ka tawo o istorya gikan sa imong
pagtuon sa Basahon ni Mormon nga dunay epekto sa imong kinabuhi.

• Makahimo sa pag-summarize sa lakbit sa panan-awon sa kahoy sa kinabuhi,
pagpasabut sa mga simbolo gikan niana nga panan-awon, ug pagpakigbahin
unsay imong nakat-unan gikan sa usa sa mga simbolo.

BASAHON NI  MORMON: 1  NEPHI  1–ALMA 16
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Basahon ni Mormon:
Alma 17–Moroni 10
Mga pangutana sa doctrinal mastery: Sabta ang mga doktrina nga gitudlo sa
mga tudling sa doctrinal mastery.

• Alma 34:9–10

• Alma 39:9

• Alma 41:10

• Helaman 5:12

• 3 Nephi 11:10–11

• 3 Nephi 12:48

• 3 Nephi 18:15, 20–21

• 3 Nephi 27:20

• Ether 12:6

• Ether 12:27

• Moroni 7:45, 47–48

• Moroni 10:4–5

Mga pangutana sa konteksto ug sulod: Sabta ang ubang importante nga mga
panghitabo ug may kalabutan nga mga baruganan.

• Ang mga Anti-Nephi-Lehi: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa
pagkahimong kinabig ngadto sa Ginoo (tan-awa sa Alma 23:5–13)

• Ang pagtandi ni Alma sa pulong ngadto sa usa ka liso: mga leksyon ug mga
lakang sa pagpalig-on sa atong pagtuo (tan-awa sa Alma 32)

• Ang kinaiya sa Pag-ula ni Jesukristo (tan-awa sa Alma 34:9–10)

• Ang labing maayong panahon sa pagkat-on sa pagsunod sa mga sugo sa Dios
(tan-awa sa Alma 37:35)

• Unsa ang gikinahanglan sa pagtagbaw sa gikinahanglan sa kaangayan (tan-awa
sa Alma 42:15–31)

• Batan-ong mga manggugubat: mga leksyon nga nakat-unan mahitungod sa
pagkamasulundon (tan-awa sa Alma 57:21)

• Ang solusyon sa pagbuntog sa saykol sa garbo ug kalaglagan (tan-awa sa
Helaman 11)

• Mga leksyon nga nakat-unan gikan sa katumanan sa mga panagna sa
pagkatawo ni Kristo (tan-awa sa 3 Nephi 1:1–26)

• Unsa ka sagad si Jesukristo mosunod sa kabubut-on sa Langitnong Amahan
(tan-awa sa 3 Nephi 11:10–11)
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• Unsa ang gisugo nato nga kita mamahimo (tan-awa sa 3 Nephi 12:48)

• Ang dalan sa pag-angkon og kinabuhing dayon (tan-awa sa 3 Nephi 27:16)

• Ang pagdapit sa Ginoo nga mahimong balaan (tan-awa sa 3 Nephi 27:20)

• Ang saad sa Ginoo mahitungod sa atong mga kahuyang (tan-awa sa Ether
12:27)

• Ang atong responsibilidad ngadto sa ubang mga miyembro sa Simbahan
(tan-awa sa Moroni 6:4)

• Ang gasa sa gugma nga putli (tan-awa sa Moroni 7:45, 47–48)

• Ang sumbanan sa pag-angkon og pagpamatuod sa Basahon ni Mormon
(tan-awa sa Moroni 10:3–5)

• Usa sa mga timailhan nga ang Ginoo nagtuman sa Iyang saad sa pagpundok sa
Israel sa katapusang mga adlaw (tan-awa sa 3 Nephi 21:1–11).

Mga doktrina ug mga baruganan: Sabta ang importante nga mga doktrina ug
mga baruganan nga gitudlo sa Basahon ni Mormon.

• Ang sagrado nga matang sa gahum sa paglalang (tan-awa sa Alma 39:9)

• Unsa ang gipasabut nga mabanhaw (tan-awa sa Alma 40:21–26)

• Pagtukod sa inyong pundasyon diha kang Jesukristo (tan-awa sa Helaman 5:12)

• Ngano nga ang tanang mga pag-ampo, mga panalangin, ug mga ordinansa sa
priesthood kinahanglang himoon pinaagi ni Jesukristo (tan-awa sa ikatulo nga
paragraph sa seksyon sa “Jesukristo” sa doctrinal topic 1, “Ang Dios nga
Kapangulohan,” sa Doctrinal Mastery Core Document; tan-awa usab sa 3 Nephi
18:15, 20–21; Moroni 7:28; D&P 45:3–5)

• Ang atong tahas isip mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo (tan-awa sa 1 Nephi
22:9; 3 Nephi 20:27; Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pakigsaad sama kang
Abraham”; Abraham 2:9–11)

• Unsa ang gikinahanglan aron mahitabo ang mga milagro sa atong mga
kinabuhi (tan-awa sa Mormon 9:20)

• Unsa ang hugot nga pagtuo (tan-awa sa Ether 12:6)

• Ang matang sa priesthood nga gikinahanglan aron matugyan ang gasa sa
Espiritu Santo (tan-awa sa Moroni 2:2, footnote b; Matinud-anon sa Tinuhoan:
Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 109)

• Unsa ang gikinahanglan aron makadawat og katungdanan sa priesthood
(tan-awa sa Moroni 3)

• Ang mga panalangin nga gisaad diha sa mga pag-ampo sa sakrament (tan-awa
sa Moroni 4–5)

• Ang mga saad ug mga panalangin sa paghinulsol (tan-awa sa Moroni 6:5–9)

• Makahimo sa pagpakigbahin og ehemplo kon giunsa ninyo paggamit ang usa
sa tulo ka mga baruganan sa Pag-angkon og Espirituhanong Kahibalo diha sa
Doctrinal Mastery Core Document sa pagsulbad og pangutana o isyu nga inyong
giatubang.
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• Makahimo sa pagpakigbahin sa unsay inyong nakat-unan gikan sa pagtuon sa
pagbisita sa Manluluwas ngadto sa mga Nephite (tan-awa sa 3 Nephi 11–26).

• Makahimo sa pagpasabut sa plano sa kaluwasan.

• Makahimo sa pagsulat mahitungod sa usa ka tawo o istorya gikan sa inyong
pagtuon sa Basahon ni Mormon nga nakaapekto sa inyong kinabuhi.
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